
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BỘ XÂY DỰNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG 

 
 

HỒ SƠ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG  

ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2020 

 
� Cao đẳng liên thông Đại học         � Trung cấp liên thông Đại học            

 
Ngành - chuyên ngành: _____________________________Mã ngành:_____________ 

  Họ và tên (in hoa):____________________________________Nam, nữ: _________  

  Ngày tháng năm sinh:____________  Nơi sinh (huyện,tỉnh): ___________________  

  Số CMND:_______________________Dân tộc:____________Tôn giáo: _________  

  Địa chỉ nơi thường trú - liên hệ: __________________________________________  

   ____________________________________________________________________  

  Điện thoại: ___________________ Email: __________________________________  

  Ngành- chuyên ngành tốt nghiệp: _________________________________________  

  Tại Trường: __________________________________________________________  

  Trình độ (trung cấp/cao đẳng):________________________Xếp loại: ____________  

  Hệ (Chính quy/VLVH/tại chức):_____________________Năm TN: _____________  

      ……………..….., Ngày       tháng     năm 2020 
                         Ký và ghi rõ họ tên 

 
 

Hồ sơ gồm có: 

1. Phiếu đăng ký dự thi hoặc phiếu đăng ký xét tuyển (đối với thí sinh xét tuyển điểm THPT); 

2.  Bản sao bảng điểm tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng (nộp 02 bản nếu tốt nghiệp khác 

ngành dự thi); 

3. Bản sao giấy tờ ưu tiên tuyển sinh (nếu có); 

4. 02 ảnh 3x4 cm ghi họ tên (dành cho thí sinh dự thi); 01 bì thư dán tem, ghi rõ địa chỉ nhận giấy báo trúng 

tuyển. 

 

Liên hệ tư vấn TS và nộp hồ sơ: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung 

 Phòng Quản lý Đào tạo, Khu B, đường Hà Huy Tập, Bình Kiến, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 Điện thoại: 02573.827618 

 Website: http://www.muce.edu.vn/ - Fanpage: https://www.facebook.com/XDT.MUCE/ 

 
 
Lưu ý: tất cả bản sao giấy tờ dùng để dự tuyển đều được photo công chứng; không nhận bản gốc. Hồ sơ không trả lại cho thí 
sinh, kể cả hồ sơ không trúng tuyển. 

 



 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 
 I. PHẦN BẢN THÂN 

 Họ và tên (Chữ in hoa): .............................................................. Nam, Nữ: ................  

 Sinh ngày: ....... tháng ........ năm ............... Nơi sinh (Tỉnh, TP) ...................................  

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

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

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

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

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

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

Chức vụ cơ quan công tác:  ....................................................................................................................  

Địa chỉ cơ quan: .....................................................................................................................................  

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

Số CMND: .................................................... Ngày cấp:  ......................... Nơi cấp: ...............................  

Trình độ học vấn: .......................................... Trình độ ngoại ngữ: .........................................................  

Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................................................  

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

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

Quá trình công tác bản thân (Từ tháng, năm  đến tháng, năm nào, làm công tác gì, ở đâu, Chức vụ - Chỉ 
ghi từ sau khi tốt nghiệp THPT) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

II. PHẦN GIA ĐÌNH 

Họ và tên bố:  ............................................................................................. Sinh năm:  ..........................  

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

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

Họ và tên mẹ:  ............................................................................................. Sinh năm:  ..........................  

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

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

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

 

 
Dán ảnh 3x4 

Đóng dấu 
giáp lai 



 

 

Nơi ở của bố, mẹ: ...................................................................................................................................  

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

Anh, chị, em ruột (Ghi rõ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi công tác của từng người): 

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

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

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

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

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

Họ và tên vợ/chồng:  ................................................................................... Sinh năm:  ..........................  

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

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

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

Địa chỉ cơ quan: .....................................................................................................................................  

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

Họ và tên các con (Tuổi, nghề nghiệp): 

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

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

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

III. LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn 
trước pháp luật. 

 Xác nhận của cơ quan quản lý Ngày        tháng         năm 20 
     hoặc chính quyền địa phương  Người làm đơn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2020 

 
� Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học           � Liên thông từ Trung cấp lên Đại học 

 

I. THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ và tên (in hoa): ....................................................................................... Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐ 

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

3. Nơi sinh (tỉnh):  ........................................ Dân tộc: ...................................... Tôn giáo: .........................  

4. CMND/Thẻ CC: .............................................. Ngày cấp: ......................  Nơi cấp:  ...............................  

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

6. Địa chỉ liên lạc và gửi giấy báo:  ............................................................................................................  

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

Điện thoại di động:  .............................................. Email: ......................................................................  

7. Tên Trường THPT đã theo học lớp 12 (ví dụ: Nguyễn Huệ, Phú Yên. Mã tỉnh: 39 - Mã trường: 001) 

 ................................................................................................................ Mã tỉnh: � �    Mã trường: � � �  

II. THÔNG TIN XÉT TUYỂN  

1. Địa điểm học: Cơ sở chính tại Tp. Tuy Hoà ☐  Phân hiệu tại Tp. Đà Nẵng ☐ 

2. Ngành dự tuyển  

Ngành .......................................................................................................... Mã ngành: ..........................  

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

3. Phương thức đăng ký xét tuyển  

a. � Xét tuyển từ kết quả học tập THPT 

Lớp 
Tên môn học và điểm trung bình năm học 

Toán Vật lý Hoá học Tiếng Anh Ngữ Văn 
Lớp 10      

Lớp 11      

Lớp 12      

b. � Xét tuyển từ bảng điểm (dành cho thí sinh tốt nghiệp Trung cấp và học đủ các học phần văn hóa theo 
quy định) 

Các môn văn hóa 
Tên môn học và điểm trung bình năm học 

Toán Vật lý Hoá học Tiếng Anh Ngữ Văn 
Điểm tổng kết      

c. � Đăng ký thi tuyển 03 môn tự luận (dành cho thí sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học nếu không đủ 
điều kiện xét tuyển bằng các hình thức trên)  

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử 
lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

……………….., ngày      tháng     năm 2020 

                                                                                                       Thí sinh ký và ghi rõ họ tên 

 

BỘ XÂY DỰNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG  

MIỀN TRUNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 


