
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUY ỂN SINH 
� Đại học Văn bằng 2 chính quy � Đại học Vừa làm vừa học 
� Đại học Văn bằng 2 Không chính quy � Đại học từ xa 
� ĐH Liên thông TC – ĐH chính quy � ĐH Liên thông TC – ĐH VLVH  
� ĐH Liên thông CĐ – ĐH chính quy � ĐH Liên thông CĐ – ĐH VLVH 

Khóa:  ............................................... năm tuyển sinh:  ..............................  

Đăng ký học tại:  ..........................................................................................  

1. Họ và tên: ...............................................................................................  � Nam � Nữ 

2. Ngày sinh: .................................. Nơi sinh: ...................................................................  

3. Ngành đăng ký: .............................................. Mã ngành: ......................... Khối: .........  

4. Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................................   

5. Di động: .............................. Nhà riêng ............................. Cơ quan .............................  

6. Email cá nhân:  .............................................................................................................   

CÁC GIẤY TỜ NỘP KÈM TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUY ỂN SINH GỒM: 

1. Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu) .............................................................. 2 bản � 
2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) ................................................................................. 2 bản � 
3. Sao y bản chính bằng tốt nghiệp (�BTVH �THPT �CĐ �ĐH �Khác ) ........... 2 bản � 
4. Sao y bản chính bảng điểm, học bạ (�BTVH �THPT �CĐ �ĐH �Khác ) ...... 2 bản � 
5. Sao y bản chính hộ khẩu thường trú ................................................................ 2 bản � 
6. Sao y bản chính chứng minh nhân dân ............................................................ 2 bản � 
7. Bản sao giấy khai sinh ..................................................................................... 2 bản � 
8. Giấy xác nhận thời gian công tác (theo mẫu) .................................................. 2 bản � 
9. Ảnh màu 3x4 ghi rõ họ tên, ngày sinh, số CMND sau ảnh ............................. 4 ảnh � 
10. Bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh ....................................... 4 cái � 
11. Các giấy tờ khác (nếu có) .......................................................................................... � 

……………. ngày …… tháng …… năm …… 

 Cán bộ phụ trách TS  Cán bộ nhận hồ sơ  Người đăng ký 
 (Ký & Ghi rõ họ tên)  (Ký & Ghi rõ họ tên)  (Ký & Ghi rõ họ tên) 

 
 
 
______________________  ______________________  ______________________ 


