
  
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

DANH MỤC HỒ SƠ TRÚNG TUYỂN 
1. Họ & tên học viên :  ...............................................................................  Ngày sinh:  ................................   

2. Chuyên ngành :  ........................................................................................................................................    
Hồ sơ gồm có: 

1.   Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu); 

2.   Lý lịch khoa học (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc của địa phương; 

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

4.   01 bảng  điểm đại học (có công chứng) và bảng cao đẳng (nếu có); 

5.   Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa (có hạn trong 06 tháng); 

6.   3 ảnh 3 x 4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh); 

7.   2 phong bì có dán  tem và ghi rõ địa chỉ người nhận; 

8.   Bản sao công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có). Các đối tượng ưu tiên theo 

khu vực phải có quyết định tiếp nhận công tác của cấp có thẩm quyền hoặc có quyết định biệt phái của cấp có thẩm quyền 

đến các vùng, khu vực ưu tiên. Người dân tộc thiểu số thì sao chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu; (theo mẫu) 

9.    ..........................................................................................................................................  
10.   ..........................................................................................................................................  
11.   ..........................................................................................................................................  
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 BIÊN NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN CAO HỌC NĂM 201… 

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

2. Chuyên ngành dự thi :  .........................................................................................................  

     HỒ SƠ GỒM CÓ 

1.   Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu); 

2.   Lý lịch khoa học (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc của địa phương; 

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

4.   01 bảng  điểm đại học (có công chứng) và bảng điểm cao đẳng/trung cấp (nếu có); 

5.   3 ảnh 3 x 4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh); 

6.    Phí hồ sơ: 80.000 đồng/bộ 

7.     Bản sao công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có). Các đối tượng ưu tiên theo 

khu vực phải có quyết định tiếp nhận công tác của cấp có thẩm quyền hoặc có quyết định biệt phái của cấp có thẩm quyền 

đến các vùng, khu vực ưu tiên. Người dân tộc thiểu số thì sao chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu; (theo mẫu) 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 201… 
Người nộp hồ sơ  Người nhận hồ sơ 
 


