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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023  
 

                  Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 
 

I. Thông tin thí sinh 

1. Họ và tên thí sinh: .............................................................. 

3. Số thẻ căn cước công dân: .................................................  

5. Dân tộc: .............................................................................. 

2. Sinh ngày: ....................................... 

4. Giới tính: ......................................... 

6. Số điện thoại: .................................. 

7. Nơi sinh (theo Giấy khai sinh)..............................................................................................................  

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

8. Hộ khẩu thường trú (Xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thành phố/thị xã, tỉnh/thành phố): .................................  

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

9. E-mail, facebook, zalo: ...................................................................................................................  

10. Học sinh lớp 12 trường THPT:............................................................., tỉnh: ................................... 

11. Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương): Năm tốt nghiệp: .................... Xếp loại tốt nghiệp: ............ 

12. Tốt nghiệp trình độ (đánh dấu X vào tốt nghiệp trình độ tương ứng)    

   □ Trung cấp               □ Cao đẳng              □ Khác                  

     Ngành (nghề) đào tạo :............................................... Trường ........................................................... 

     Năm tốt nghiệp: ........................................................ Xếp loại tốt nghiệp: ........................................ 

13. Khu vực ưu tiên (đánh dấu X vào khu vực tương ứng)  □ KV1       □ KV2-NT        □ KV2        □ KV3  

14. Đối tượng ưu tiên (nếu có): ...........................................................................................................  

15. Đăng ký xét tuyển ngành đào tạo: .................................................................................................... 

16. Địa chỉ báo tin (Số nhà, khối/xóm, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thành phố/thị xã, tỉnh/thành phố): ...............  

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

     Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu có sai sót, tôi xin chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trước pháp luật. 

II. Hồ sơ xét tuyển 

1. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường ĐHSPKT Vinh); 

2. Bản sao công chứng: Học bạ, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; 

3. Bản sao công chứng: Bảng điểm học tập, bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng...; 

4. Bản sao công chứng thẻ căn cước công dân; 

5. Bản sao công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có); 

6. 01 giấy khám sức khỏe sức khỏe theo quy định hiện hành. 

Đối với các lớp tuyển sinh đào tạo tại Trường ĐHSPKT Vinh, thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ (lưu tại 

Trường ĐHSPKT Vinh); đối với các lớp tuyển sinh đào tạo tại cơ sở liên kết, thí sinh nộp 02 bộ hồ 

sơ (01 bộ lưu tại cơ sở liên kết, 01 bộ lưu tại Trường ĐHSPKT Vinh). 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan công tác       

hoặc UBND xã/ phường 

 

 

                ............., ngày ...... tháng ...... năm 2023 

                 Thí sinh 
                 (Ký và ghi rõ họ tên) 

  
 

 

 
                Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo-BPQLĐT VLVH, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.  

                 Địa chỉ: Số 117, Nguyễn Viết Xuân, Ph. Hưng Dũng, Tp. Vinh, T. Nghệ An. Số điện thoại: 

0912516758, 0944893737, 0946829727./.   
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