
HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH  
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

HỒ SƠ GỒM 

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu) 

2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) 

3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng) 

4. Bảng điểm toàn khóa (nếu bằng tốt nghiệp đại học không xếp loại) 

5. Chứng chỉ bổ túc kiến thức (nếu có) 

6. Giấy chứng nhận sức khỏe (Bệnh viện đa khoa) 

7. Phong bì có địa chỉ, dán tem (02 cái) 

8. Ảnh cỡ 3x4, ghi rõ họ tên, ngày sinh (04 cái) 

9. Công văn cử đi dự thi (do cơ quan ký) 

10. Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có) 

 

Ghi chú:  

- Đối với thí sinh dự thi ngành Quản lý giáo dục (nhóm ngành gần và ngành khác) 

phải có Quyết định bổ nhiệm hoặc Quyết định quy hoạch; 

- Đối với các học viên có chứng chỉ B1 (đang còn thời hạn 02 năm kể từ ngày ký 

chứng chỉ) và bằng đại học ngoại ngữ thì phôtô công chứng nộp cùng với hồ sơ để được miễn 

thi ngoại ngữ đầu vào; 

- Đối với các học viên có đủ điều kiện được ưu tiên cần có giấy xác nhận ưu tiên thuộc 

khu vực 1. 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

Họ và tên: ...................................................................... Nam hay nữ: ...............................  

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

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

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

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

Thành phần bản thân: ........................................................................................................  

Nghề nghiệp hiện nay: .......................................................................................................  

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

Trình độ văn hóa: ...............................................................................................................  

Tốt nghiệp Đại học trường: ...............................................................................................  

Năm:.............. Ngành: .................................................. Hệ đào tạo: .................................  

Trình độ ngoại ngữ: ...................................................... Tiếng: .........................................  

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

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ................................................................................  

Ngày chính thức: ...............................................................................................................  

Lương chính hiện nay: .......................................................................................................  

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN 

(Ghi rõ thời gian học tập, công tác) 

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

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

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

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

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

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

KHEN THƯỞNG: 

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

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

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

KỶ LUẬT: 

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

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



HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH: 

1. Họ tên Vợ (Chồng):  ................................................. Tuổi: ...........................................  

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

2. Họ tên Bố: ................................................................. Tuổi: ...........................................  

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

3. Họ tên Mẹ: ................................................................ Tuổi: ...........................................  

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

CÁC CON: 

1. ................................................................................... Tuổi: ...........................................  

2. ................................................................................... Tuổi: ...........................................  

3. ................................................................................... Tuổi: ...........................................  

4. ................................................................................... Tuổi: ...........................................  

ANH CHỊ EM RUỘT: 

1. ................................................................................... Tuổi: ...........................................  

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

2. ................................................................................... Tuổi: ...........................................  

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

3. ................................................................................... Tuổi: ...........................................  

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

4. ................................................................................... Tuổi: ...........................................  

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

5. ................................................................................... Tuổi: ...........................................  

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

 

Lời cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì gian dối 

tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

 

 
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(HOẶC UBND PHƯỜNG XÃ) 

Ngày ...... tháng ...... năm 20...... 
NGƯỜI KHAI 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC 

 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 201...... 

 
1. Họ và tên:.................................................................. 2. Nam hay nữ: ...........................  

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

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

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

6. Năm bắt đầu công tác: ...................................................................................................  

7. Đơn vị hiện đang công tác: ............................................................................................  

8. Đối tượng dự thi: Cơ quan cử đi học      Thí sinh tự do      Sinh viên  

9. Nơi ở hiện nay: ..............................................................................................................  

10. Văn bằng đại học: 

Trường TN: ..................................................  Ngành TN: ..................................................  

Hệ đào tạo: ...................................................  Năm TN:.............. Loại TN: .......................  

11. Bổ túc kiến thức (nếu có)      Đã hoàn thành  

12. Đối tượng ưu tiên: Dân tộc thiểu số      Đang công tác tại miền núi, vùng cao  

            Đang công tác tại hải đảo, vùng sâu  

13. Đăng ký dự thi vào: 

Chuyên ngành: ...................................................................................................................  

Ngoại ngữ: .........................................................................................................................  

14. Địa chỉ liên hệ với thí sinh: .........................................................................................  

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

Điện thoại: ...................................................  Email: ..........................................................  

 

 
Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN CỬ ĐI HỌC 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ngày ...... tháng ...... năm 20...... 
CHỮ KÝ CỦA THÍ SINH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 
  



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

......................................................... 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Số: .......................... 
 

V/v cử cán bộ tham gia dự thi 
tuyển sinh sau đại học năm ........ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

 
 

  Kính gửi:  Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học 

    Trường Đại học Vinh 

 
 

Cơ quan: ..................................................................................................................  

Đồng ý cử Ông (Bà): ..............................................................................................  

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

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

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

Là cán bộ trong biên chế (hoặc hợp đồng) của cơ quan đến Trường Đại học 

Vinh làm thủ tục dự thi tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 20........ 

Nếu trúng tuyển, cơ quan chúng tôi sẽ cử đi học theo đúng chuyên ngành đăng 

ký thuộc cấp đào tạo Thạc sĩ (Tiến sĩ). 

Đề nghị Hội đồng xem xét và tạo điều kiện cho Ông (Bà): ...................................  

đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh và học tập (nếu trúng tuyển). 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: Văn thư. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Ký tên, đóng dấu) 

                                                                        




