
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI  
ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 

HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2021 

 

1. Họ và tên:  .......................................................................................... 2. Nam/Nữ: ..................  

3. Ngày sinh: ............................................4. Nơi sinh:  .................................................................  

5. Nguyên quán:  ...........................................................................................................................  

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................................................................................  

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

7. Địa chỉ liên lạc: .........................................................................................................................  

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

8. Điện thoại: …………………………………….… Email: ....................................................... 

8. Số CMND/CCCD:  ................................... 9. Ngày cấp: ..................... 10. Nơi cấp: ..................  

11. Nghề nghiệp: ............................................................ 12. Chức vụ: ..  .....................................  

13. Nơi làm việc hiện nay:  ........................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  

14. Là Đoàn viên Thanh niên CSHCM:      ;                   15. Là Đảng viên Đảng CSVN:  

16. Trường cao đẳng đã học và tốt nghiệp:  .................................................................................  

17. Ngành đã tốt nghiệp cao đẳng: .. ............................................................................................  

18. Ngày cấp Bằng tốt nghiệp:  ....................................................................................................  

19. Ngành đăng ký xét tuyển liên thông:  .....................................................................................  

20. Chuyên ngành (nếu có):  .........................................................................................................  

21. Đối tượng ưu tiên:  ........... Khu vực tuyển sinh:.......................(xem quy chế tuyển sinh Đại 
học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2021; đính kèm giấy chứng nhận có liên quan). 
 

KIỂM TRA VÀ XÉT DUYỆT CỦA ĐHCT: 
                  (Khi thu nhận hồ sơ)          ……….., ngày …   tháng  … năm 2021 
Thí sinh thuộc đối tượng: . . . . . . . . . . .                 Người đăng ký 
Cán bộ nhận hồ sơ (ký tên, ghi rõ họ tên)     (Ký tên, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
 
                     
                                                                                                                                                                         

* Hồ sơ kèm theo: 

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp cao đẳng; hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp năm 2021. 

- Bản photo Học bạ hoặc Kết quả học tập THPT; 

- 03 bản sao bảng điểm bậc cao đẳng (có công chứng); 

- 03 bản sao/loại (có công chứng) chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất (nếu có); 

- 03 ảnh 4x6cm (chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ); 

- 01 bản sao CMND hoặc Thẻ Căn cước công dân (không cần công chứng); 

- Khai sinh + bản sao hộ khẩu (nếu thí sinh thuộc diện dân tộc thiểu số). 

- Hồ sơ minh chứng thuộc đối tượng ưu tiên tuyển sinh (nếu thí sinh thuộc diện ưu tiên khác). 


