
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI 

TRUNG TÂM TUYỂN SINH & TRUYÊN THÔNG 
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Website: http://caodangyduochanoi.edu.vn/ 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

Hệ cao đẳng chính quy. 

                            Hệ văn bằng 2 cao đẳng 

Liên thông Trung cấp lên cao đẳng. 
 

 

 

Kình gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội 

Tên tôi là: .................................................................................................................................................... 

Có nguyện vọng xin dự tuyển vào hệ: ..................................................................................................... 

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

Kỳ tuyển sinh năm: ..................................................................................................................................... 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

I. BẢN THÂN 

1. Họ và tên (chữ in hoa): ................................................................................ Nam – Nữ .......................... 

2. Họ và tên thường dùng: ........................................................................................................................... 

3. Sinh ngày…Tháng…….Năm......... 

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

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

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

7. Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................................................ 

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

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

9. Số chứng minh:…………………….Cấp ngày:………/…………./………..Nơi cấp:………………... 

10. Trình độ chuyên môn:............................................................................................................................ 

+ Trung cấp, cao đẳng: ........................................................................................................................ 

 

 
Ảnh (3x4) 

Đóng dấu 

giáp lai 



+ Ngành học:.......................…………………Nơi đào tạo: ........................................................................ 

11. Trình độ ngoại ngữ: ..................................................................Tin học: ............................................... 

12. Trình độ lý luận chính trị:......................................................... ............................................................ 

13. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ................................................................................................... 

14. Ngày vào Đảng:………/………./……….Ngày chính thức:…..../…...../…......................................... 

15. Cơ quan công tác hiện nay (nếu có): ..................................................................................................... 

16. Chức vụ (nếu có ) ………………………..Khen thưởng:……………………..Kỷ luật:…………...... 
 

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con. 
 

Quan hệ Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Nơi công tác 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

(Chỉ từ khi tốt nghiệp THPT, THCN, Cao đẳng, Đại học) 

Thời gian từ 

tháng…Đến… 

Tên trường hoặc cơ 

sở đào tạo 

Ngành học Hình thức đào tạo Văn bằng chứng 

chỉ 

     

     

     

     

     

     

     



IV. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian từ 

tháng…Đến… 

Làm những công việc gì? Trong cơ quan, đơn vị, 

tổ chức nào? Ở đâu? 

  

  

  

  

  

  

  

V. TỰ NHẬN XÉT CỦA BẢN THÂN 

1. Phẩm chất (Nêu những nét chính): 

2. Năng lực: 

3. Sở trường: 

Căn cứ vào quy chế tuyển sinh tôi được sắp xếp vào danh sách thí sinh thuộc diện ưu tiên: 

1 ............................................................................................................................................. 

2 ............................................................................................................................................. 

3 ............................................................................................................................................. 

4 ............................................................................................................................................. 

VI. LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. 

……………………….., 

Ngày………Tháng………Năm………………... 

Người khai 

( Ký và ghi rõ họ tên) 



VII. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN HOẶC CHÍNH QUYỀN 

(CẤP PHƯỜNG, XÃ) QUẢN LÝ NGƯỜI DỰ THI 

Tôi là:................................................................................................ Chức vụ: .......................................... 

Xác nhận hồ sơ của anh, chị: ..................................................................................................................... 

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

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

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

Hiện đang làm việc tại: ................................................................................................................................ 

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

Khai như trên là đúng sự thật. 

 

 
……………………, Ngày…….Tháng…….Năm 2018. 

Ký tên và đóng dấu 


