Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Kính gửi: HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Tôi tên là: ................................................................... Nam, Nữ: ....................... .........................
Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................................
Nơi sinh: .....................................................................................................................................
Số CMND :………………… Ngày cấp :…………….. Nơi cấp :…………….. .......................
Hiện công tác tại: .......................................................................................................................
Năm công tác:........................................Điện thoại cơ quan: ......................................................
Chỗ ở hiện nay: ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Điện thoại nhà riêng:...................................................................................................................
Đối tƣợng ƣu tiên (Anh hùng LLVT, thƣơng binh, miền núi, dân tộc): ...............................................
Khu vực ƣu tiên: (KV1, KV2-NT, KV2, KV3) .........................................................................
Tốt nghiệp:
- Trƣờng: ...................................................................................................................................
- Bậc (TCCN, TC nghề, CĐ, CĐ nghề): .................................................................................
- Chuyên ngành: ........................................ - Thời gian đào tạo: ............................................
- Năm tốt nghiệp: ....................................... - Loại tốt nghiệp:...................... ...........................
Xin thi vào ngành:.................................................... ..................................................................
Hình thức đăng ký học:
- Tối thứ 6 và cả ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần


- Các ngày trong tuần
Xin đƣợc dự tuyển liên thông từ trình độ:
- Trung cấp chuyên ngiệp 
- Trung cấp nghề 
- Cao đẳng 
- Cao đẳng nghề 
lên Đại học của Trƣờng Đại học Công nghệ Miền Đông.
Nếu đƣợc tôi hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà trƣờng về thi tuyển các
quy định trong quá trình học tập.
……..………, ngày…....tháng…..năm 20….
NGƢỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ảnh 4x6
có dấu giáp lai
của cơ quan xác
nhận hồ sơ

I. THÀNH PHẦN BẢN THÂN
Tôi tên là: ............................................................................ Giới tính: Nam/Nữ..............
Ngày, tháng, năm sinh: ........................ ………………..Nơi sinh: ..............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: ...............................................................................................
Nghề nghiệp và nơi làm việc:............................ ………………..Điện thoại: .................………
Dân tộc:...................... Tôn giáo:............................... Đối tƣợng ƣu tiên: .............................. …..
Đoàn thể tham gia hiện nay (Đảng, Đoàn): ................................................................................
Trình độ văn hóa:.........................................................................................................................
Trình độ ngoại ngữ: .....................................................................................................................
Sức khỏe: .....................................................................................................................................
Quá trình học tập và làm việc (Từ khi tốt nghiệp THPT, TCCN, CĐ đến nay)
Ngày, tháng,
năm

Thành tích học tập
Học hoặc làm việc gì

Ở đâu

hoặc làm việc

Mẫu 3
Khen thƣởng: ..............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Kỷ luật: .......................................................................................................................................
II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH
1. Họ và tên Cha: .............................................. Năm sinh: .............................................
- Nghề nghiệp: ................................................................................................................
- Hộ khẩu thƣờng trú: .....................................................................................................
2. Họ và tên Mẹ: ............................................... Năm sinh: .............................................
- Nghề nghiệp: ................................................................................................................
- Hộ khẩu thƣờng trú: .....................................................................................................
3. Họ và tên Vợ (hoặc Chồng): ......................... Năm sinh: .............................................
- Nghề nghiệp: ................................................................................................................
- Hộ khẩu thƣờng trú: .....................................................................................................
III. LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đơn những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn
toàn trách nhiệm.
................, ngày ......... tháng ........ năm ........
Ngƣời khai ký tên

IV. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
(HOẶC CHÍNH QUYỀN CẤP PHƢỜNG, XÃ) QUẢN LÝ NGƢỜI DỰ THI
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Mẫu 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THÂM NIÊN CÔNG TÁC

Ngƣời đề nghị: ........................................ Ngày sinh: ............................................................................
Hiện đang công tác tại: ...........................................................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................................
Điện thoại: ....................................... Fax: .............................................................................
Hiện phụ trách công việc: ............................................................Bậc lƣơng:.........................................
Thời gian công tác từ: .........../.............../................đến............./.................../.........................................
Lý do: Bổ sung hồ sơ tuyển sinh liên thông đại học của Trƣờng Đại học Công nghệ Miền Đông.
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu trách nhiệm và
bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xin chân thành cảm ơn.
......................., ngày
CƠ QUAN/ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP
Ông (Bà)........................................................
là cán bộ biên chế (hoặc hợp đồng) của cơ quan,
đến trƣờng Đại học Công nghệ Miền Đông làm thủ
tục dự thi tuyển sinh liên thông ngành Dƣợc - Bậc
đại học. Nếu trúng tuyển chúng tôi sẽ tạo điều kiện
cho đi học theo đúng chuyên ngành dự tuyển.
tháng

NGƢỜI VIẾT ĐƠN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN

Ngày

tháng

năm

(Ký tên, đóng dấu)

20……

năm 20……

Mẫu 5

PHIẾU DÁN ẢNH VÀ ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC HỌC
 DÁN ẢNH

1. Thí sinh dán ảnh vào các khung dƣới đây và điền các thông tin cá nhân vào phần
sau mỗi tấm ảnh (chỉ dán 1 vệt keo ở giữa ảnh để tiện lấy ra làm giấy báo dự thi).
2. Ảnh dán phải đúng khổ 4x6 cm và là ảnh mới nhất (không quá 6 tháng)

ảnh 4x6cm

ảnh 4x6cm

ảnh 4x6cm

ảnh 4x6cm

Họ và tên:.................................................................................................
Ngày sinh: .......................................... Nơi sinh: ......................................
3. Hình thức học
Các buổi trong tuần 

* Nơi nộp hồ sơ:

Tối thứ 6, ngày Thứ 7, CN 

Phòng Tuyển sinh – Trƣờng Đại học Công nghệ Miền Đông

Nút giao đƣờng cao tốc, Quốc lộ 1A, Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai (Cách
ngã Ba Dầu Giây 1km về phía Bắc). ĐT: (0251) 3772668 – 3772669.
Email: tuyensinhmut@gmail.com

- Website: www.mut.edu.vn

