
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

  

Ảnh 4x6cm 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 

VĂN BẰNG 2 
 

 

 

 

  Kính gửi:  Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Vinh 
 

1. Họ và tên thí sinh: .................................................................................................  

2. Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................................................  

3. Nơi sinh: ................................................................................................................  

4. Dân tộc: .................................................................................................................  

5. Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................  

...................................................................................................................................  

6. Đối tượng (Thí sinh tự do hay công chức Nhà nước): ..........................................  

7. Khu vực (Thí sinh khoanh tròn vào khu vực có hộ khẩu thường trú): 

KV1,   KV2-NT,   KV2,   KV3 

8. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 

01,   02,   03,   04,   05,   06,   07. 

9. Đã tốt nghiệp đại học tại trường: ..........................................................................  

Ngành: .......................................................................................................................  

10. Sau khi đọc kỹ thông báo của Trường Đại học Vinh và nghiên cứu kỹ Quy 

chế tuyển sinh đối với văn bằng 2 đào tạo đại học hệ chính quy, tôi xin đăng ký vào 

ngành: ................................................................................................................................  

11. Địa chỉ báo tin: ....................................................................................................  

...................................................................................................................................  

12. Điện thoại liên hệ: ...............................................................................................  

Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự 

thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 
Xác nhận của cơ quan chủ quản 

hoặc Chính quyền địa phương 

( Ký tên và đóng dấu) 

..............., ngày ...... tháng ...... năm 201...... 

Chữ ký của thí sinh 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
  



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC VINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VĂN BẰNG 2 

 

Phiếu số: 01 

 

Họ và tên thí sinh: ...............................................................................................................  

Ngày sinh: ...........................................................................................................................  

Đăng ký dự tuyển vào ngành: .............................................................................................  

 

TT Nội dung Đã nộp Còn thiếu 

1 
Phiếu đăng ký xét tuyển 

(Theo mẫu của Trường Đại học Vinh) 

  

2 
Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học  

(Photo có công chứng) 

  

3 
Bản sao bảng điểm đại học 

(Photo có công chứng) 

  

4 02 ảnh chân dung cỡ 4x6 ghi rõ họ tên, năm sinh 
  

5 
01 phong bì có dán tem và ghi rõ số điện thoại, địa chỉ 

người nhận 

  

 

Ghi chú: 

- Những hồ sơ hợp lệ, đủ các điều kiện xét tuyển đánh dấu X. 

- Phiếu số 01 lưu tại Hội đồng tuyển sinh, Phiếu số 02 thí sinh giữ. 

 

 

Người nộp 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

..............., ngày ...... tháng ...... năm 201...... 

Xác nhận của Hội đồng tuyển sinh 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VĂN BẰNG 2 

 

Phiếu số: 02 

 

Họ và tên thí sinh: ...............................................................................................................  

Ngày sinh: ...........................................................................................................................  

Đăng ký dự tuyển vào ngành: .............................................................................................  

 

TT Nội dung Đã nộp Còn thiếu 

1 
Phiếu đăng ký xét tuyển 

(Theo mẫu của Trường Đại học Vinh) 

  

2 
Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học  

(Photo có công chứng) 

  

3 
Bản sao bảng điểm đại học 

(Photo có công chứng) 

  

4 02 ảnh chân dung cỡ 4x6 ghi rõ họ tên, năm sinh 
  

5 
01 phong bì có dán tem và ghi rõ số điện thoại, địa chỉ 

người nhận 

  

 

Ghi chú: 

- Những hồ sơ hợp lệ, đủ các điều kiện xét tuyển đánh dấu X. 

- Phiếu số 01 lưu tại Hội đồng tuyển sinh, Phiếu số 02 thí sinh giữ. 

 

 

Người nộp 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

..............., ngày ...... tháng ...... năm 201...... 

Xác nhận của Hội đồng tuyển sinh 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


