
              BỘ XÂY DỰNG 

           TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ  QUỐC TẾ LILAMA2 

        ******* 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ  
TUYỂN SINH  

 
Năm học: …………….. 

 
 
 
 
 
 
 

Họ và tên:  ............................................ Ngày sinh:  ................................  

Nơi sinh:  ...................................... Điện thoại liên hệ:  .............................  

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

Hộ khẩu thường trú:  ................................................................................  

Ngành đăng ký:  .......................................................................................  

 

 

          HỒ SƠ GỒM: 

1- Phiếu đặng ký học nghề (theo mẫu); 

2- Bằng tốt nghiệp PTTH (Bản sao công chứng); 

3- Học bạ (Bản sao công chứng); 

4- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); 

5- Bản sao giấy khai sinh; 

6- 4 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng  năm sinh vào mặt sau ảnh). 

7- Hộ khẩu  (Bản sao công chứng); 

8- Giấy chứng nhận sức khỏe 

9- Giấy tờ ưu tiên 

10-  02 bì thư có dán tem và địa chỉ 

Số hồ sơ:…... 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

HỒ SƠ TUYỂN SINH 
Năm học: …………….. 

 

 

I. PHẦN BẢN THÂN HỌC SINH 

 

Họ và tên: ................................................... (Nam, Nữ): ................  

Ngày tháng năm sinh: ....................................................................  

Nơi sinh .........................................................................................  

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

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

Hộ khẩu thường trú: ......................................................................  

Nguyện vọng học ngành: ................................................................................................. 

Tại trƣờng: Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2  

Tốt nghiệp: PTTH, BTVH: Trường ................................................................................   

Năm tốt nghiệp:  ................................................................................................................  

- Xếp loại học tập:  .........................................................................................................  

- Xếp loại về hạnh kiểm .................................................................................................  

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

- Kỷ luật:  ........................................................................................................................  

- Ngày vào Đoàn....................................................... Ngày vào Đảng:  ..........................  

  

 Tóm tắt quá trình học tập 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Ảnh 3x4 (Mới 

chụp không 

quá 6 tháng) 



II. PHẦN GIA ĐÌNH 

1.   Cha: 

- Họ và tên ...................................................................... Năm sinh:  ........................  

- Quốc tịch :..................................Dân tộc ..................... .... Tôn giáo: .....................  

- Hộ khẩu thường trú .................................................................................................   

- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): 

Trước 30-04-1975: 

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

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

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

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

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

Sau 30-04-1975: 

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

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

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

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

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

2.   Mẹ: 

- Họ và tên ...................................................................... Năm sinh:  ........................  

- Quốc tịch :..................................Dân tộc ..................... .... Tôn giáo: .....................  

- Hộ khẩu thường trú .................................................................................................  

- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): 

Trước 30-04-1975: 

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

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

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

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

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

Sau 30-04-1975 

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

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

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

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

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

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

3.   Họ và tên, nghề nghiệp, nơi ở của anh chị em ruột: 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Kèm theo bản chính và bản sao giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp PTTH hoặc 

BTVH, THCN (nếu địa phương chưa kịp cấp bằng thì phải nộp giấy chứng nhận tạm 

thời, sau đó nộp bản chính để kiểm tra đối chiếu). 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin chịu 

trách nhiệm xử lý theo quy chế tuyển sinh hiện hành của luật pháp. 

 

Cam đoan của gia đình Ngày ......... tháng ....... năm ..........  

      về lời khai của ngƣời khai Ngƣời khai ký tên 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Chính quyền Xã, Phƣờng nơi ngƣời khai cƣ trú 

 

(Đề nghị Chính quyền địa phương xác nhận theo nội dung sau đây: 

Về lý lịch, hộ khẩu thường trú, việc thực hiện nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp 

luật của người khai) 

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

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

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

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

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

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

Ngày  .......  tháng ........... năm ..........  

(Ghi rõ học tên, chức vụ, ký và đóng dấu) 



 

 n      

XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY 

Đang t ường trú tại  ã, p ường..................................... 

………………………………………....................…. 

T ủ trưởng cơ quan, đơn vị/ Trưởng công an  xã,  

p ường ký tên và đóng dấu có p ần giáp lai trên ản ) 

Ngày….tháng....năm. 201... 

Ngày....tháng.... năm 201... 

Chữ ký của thí sinh 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________________________ 

PHIẾU ĐĂNG KÝ  

NĂM HỌC:…………………  

 

1. Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này. Trường sẽ đánh số phiếu khi thu phiếu)            

2. Đăng ký hệ: Kỹ sư t ực  àn     Cao đẳng QT    Cao đẳng   Trung cấp  

3. Trường đăng ký : Trường Cao đẳng công nghệ quốc tế LILAMA2   

4. Nghề đăng ký:    

5. Họ và tên đầy đủ của thí sinh: ........................................................................................................... 

6. Ngày, tháng, năm sinh:          

7. Dân tộc: (G i bằng c ữ vào đường kẻ c ấm) 

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

8. Hộ khẩu thường trú: {Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, bản, xã (phường), huyện (quận, thị xã,  

thành phố thuộc tỉnh ........................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

9. Năm tốt nghiệp THPT :    

10. Nơi tốt nghiệp THPT : {G i rõ tên trường và địa c ỉ nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)}.............. 

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

11. Gi y ch ng minh nhân dân số        

12. Gửi giấy báo n ập  ọc và giấy báo trúng tuyển cho:……………………………………………………….. 

T eo địa c ỉ ....................................................... ………………………………….................................. 

Điện t oại liên lạc........................................................................................................................... 

Tôi  in cam đoan n ững lời k ai của tôi trên p iếu đăng ký này là đúng sự t ật. Nếu sai tôi  oàn 

toàn c ịu trác  n iệm và bị  ử lý t eo Quy c ế tuyển sin   ọc ng ề  iện  àn ./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


