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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

=============== 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 20… 
 

 

 

 

 

Trường dự thi : Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. 

Ngành học................................................................................................................................. 

- Từ trình độ Trung cấp:             - Từ trình độ Cao đẳng:   

I - BẢN THÂN 
1. Sơ yếu lí lịch: 

Họ và tên khai sinh: ................................................................................................................. 

Tên thường gọi: ..........................................Số CMTND/CCCD: ............................................ 

Sinh ngày: ......................tháng.....................năm ......................... 

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

Dân tộc: .........................................................................Tôn giáo :.......................................... 

Hộ khẩu thường trú (số nhà, phố (xã), quận (huyện),thành phố (tỉnh)):.................................. 

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

Từ ngày…....tháng……năm………  đến ngày……tháng…….năm……… 

Chức danh nghề nghiệp và nơi làm việc hiện nay (ghi rõ khoa, phòng, đơn vị công tác): 

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

Địa chỉ nơi làm việc hiện nay (phố (xã), quận (huyện),thành phố (tỉnh)):.............................. 

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

Từ ngày…....tháng……năm………  đến ngày……tháng…….năm……… 

Bậc lương :............................................................................................................................... 

Trình độ văn hóa (tốt nghiệp PTTH...):...............................Mã trường THPT......................... 

Nơi cấp :.............................................................................ngày cấp........................................ 

Trình độ chuyên môn: Bằng tốt nghiệp:................................................................................... 

Nơi cấp:................................................ngày cấp............................thời gian học..................... 

 
ảnh 

4 x 6 

(có đóng 

dấu giáp 

lai) 
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2. Ngưỡng điều kiện nộp hồ sơ: 

 Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên 

 Điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên 

 Tốt nghiệp THPT loại giỏi trở lên 

 Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo 

 Tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc trình độ CĐ đạt loại giỏi trở lên 

 Tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc trình độ CĐ đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm 

công tác đúng với chuyên môn đào tạo 

(Lưu ý: Thí sinh chỉ chọn 01 ngưỡng điều kiện nộp hồ sơ để xét tuyển) 

3. Tổ hợp xét tuyển và điểm xét tuyển: 

- Tổ hợp xét tuyển: 
(Thí sinh chỉ chọn 1 trong 2 tổ hợp xét tuyển) 

 
A00 

(Toán, lý, hóa) 
 

B00 

(Toán, hóa, sinh) 

- Kết quả học tập THPT lớp 12 môn:  

+ Toán:……  + Hóa học:…… + Sinh học:…… + Vật lý:…… 

- Đối tượng ưu tiên: 
 

ƯT1 
 

ƯT2 
 

ƯT3 

(Cụ thể đối tượng:............................................................................................................................) 

- Khu vực ưu tiên: 

+ Ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú: 

(Với thí sinh có thâm niên công tác dưới 24 tháng) 

 KV1 
 

KV2-NT 
 

KV2 
 

KV3 

+ Ưu tiên khu vực theo nơi công tác: 

(Với thí sinh có thâm niên công tác trên 24 tháng) 

 KV1 
 

KV2-NT 
 

KV2 
 

KV3 

4. Quá trình học tập và làm việc của bản thân từ 15 tuổi đến nay: 

Từ ngày, tháng, 

năm đến 
Học hoặc làm việc gì? Ở đâu? 

Thành tích học 

tập, làm việc 
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5. Khen thưởng, kỉ luật: 

a- Khen thưởng: ....................................................................................................................... 

    Huân chương; Huy chương:  ............................................................................................... 

    Bằng khen từ cấp Tỉnh (hoặc tương đương): ...................................................................... 

b- Kỉ luật (cần nêu rõ thời gian bị kỉ luật từ cảnh cáo trở lên): 

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

II - PHẦN GIA ĐÌNH: 
Ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, nơi làm việc và chỗ ở: 

 

Họ và tên cha: .......................................................................sinh năm :.................................. 

Nghề nghiệp: ........................................................................................................................... 

Nơi làm việc:............................................................................................................................ 

Họ và tên mẹ: ........................................................................sinh năm :.................................. 

Nghề nghiệp: ........................................................................................................................... 

Nơi làm việc: ........................................................................................................................... 

 

Vợ hoặc chồng, con (ghi như phần cha mẹ): 

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

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

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

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

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

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

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

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

III - TỰ NHẬN XÉT BẢN THÂN 
1 - Phẩm chất đạo đức bản thân ( nêu những nhận xét chính):  

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

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

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

2 - Năng lực :............................................................................................................................ 

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

3 - Sở trường :.......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 
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IV - LỜI CAM ĐOAN 

 Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái,tôi 

xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

      ..................ngày ......... tháng ........ năm 20..... 

          NGƯỜI KHAI KÍ TÊN 

 

 

 

 

V - XÁC NHẬN, GIỚI THIỆU DỰ THI VÀ HỌC CỦA 

CƠ QUAN QUẢN LÝ CÁN BỘ HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ THI 

 
Tôi là: ....................................................................................................................................... 

Chức vụ :.................................................................................................................................. 

Cơ quan công tác :.................................................................................................................... 

Xác nhận hồ sơ của anh (chị) :................................................................................................. 

khai như trên là đúng sự thật. 

Cơ quan chúng tôi giới thiệu và đồng ý cho Anh (Chị):.......................................................... 

được dự thi và theo học nếu trúng tuyển. 

(Lưu ý: Người xác nhận hồ sơ cần xem xét kĩ về đối tượng, tiêu chuẩn của người dự thi được 

quy định tại thông báo tuyển sinh liên thông chính quy năm 2022 của trường Đại học Y Dược 

Hải Phòng và chịu trách nhiệm tính pháp lý của bản xác nhận này) 

      ......................, ngày ...........tháng ......... năm 20..... 

       THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

              HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

            (kí tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

- Thí sinh đang tham gia công tác xin xác nhận của cơ quan nơi công tác. 

- Thí sinh chưa tham gia công tác xin xác nhận của UBND xã/phường nơi cư trú. 


