
Mẫu số 1. Đơn xin dự thi trình độ Thạc sĩ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 
 

ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN SINH  

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 
 

Kính gửi:  Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Nguyên 

 

Họ và tên:....................................................................................................................... 

Ngày sinh:....................................................................................................................... 

Nơi sinh (tỉnh mới):........................................................................................................ 

Dân tộc:…………………………………………………………………………........... 

Tốt nghiệp Đại học năm:.........................Chuyên ngành:............................................... 

Tại trường:...................................................................................................................... 

 Hệ: Chính quy           [ ], Tại chức           [ ], Chuyên tu     [ ], Mở rộng   [ ] 

 Xếp loại: Trung bình [ ], Trung bình khá [ ], Khá [ ], Giỏi [ ], Xuất sắc   [ ] 

Bằng Đại học thứ 2 (Nếu có):......................................................................................... 

Hiện đang công tác tại:................................................................................................... 

Điện thoại cơ quan:..................................Điện thoại nhà riêng:..................................... 

Điện thoại di động (nếu có):........................................................................................... 

Thuộc đối tượng dự thi: Cán bộ công chức [ ] Đơn vị kinh doanh  [ ] 

Thí sinh tự do [ ] Công tác tại miền núi [ ] 

Thương binh   [ ] Dân tộc ít người  [ ] 

Đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành:............................................. 

Hình thức đào tạo: Tập trung 

Ngoại ngữ dự thi: Tiếng Anh 

Địa chỉ liên hệ với thí sinh: …………………………………………………………… 

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

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

  Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và sẽ thực hiện đúng 

các quy định đối với thí sinh và nếu trúng tuyển sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy 

định của Nhà nước, quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, và quy định của 

Trường Đại học Tây Nguyên. 

      ………, ngày.......tháng…....năm 2021 

               Người làm đơn 

 

 

 



Mẫu số 2. Đơn xin dự thi CK1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN DỰ THI CHUYÊN KHOA I NĂM 2021 

 
 Kính gửi:  Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Nguyên 

 
 

Họ và tên:..................................................................................................................... 

Ngày sinh ………………………..Nơi sinh (tỉnh mới):............................................... 

Dân tộc:………………………………………………………………………............. 

Tốt nghiệp Đại học năm:..................Chuyên ngành:...........................Xếp loại:.......... 

Hệ (Chính quy tập trung, Cao đẳng, Chuyên tu):................................................ 

Bằng Đại học thứ 2 (nếu có):........................................................................................ 

Số năm công tác trong ngành:............................................................................ 

Hiện đang công tác tại:................................................................................................. 

Điện thoại cơ quan:...................................... 

Điện thoại nhà riêng:...................................Điện thoại di động:.......................... 

Địa chỉ khi cần báo tin: 

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

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

 - Địa chỉ nhà riêng:................................................................................. 

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

 Căn cứ tiêu chuẩn quy định, xét thấy mình có đủ điều kiện dự thi, tôi tự 

nguyện đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ Chuyên khoa cấp I năm 2020 tại Trường 

Đại học Tây Nguyên.  

 Chuyên ngành dự thi: Nội tổng quát 

 Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và sẽ thực hiện đúng 

các quy định đối với thí sinh và nếu trúng tuyển sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy 

định của Nhà nước, quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, và quy định của 

Trường Đại học Tây Nguyên. 

 Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

       ……, ngày......tháng......năm 2021 

 Xác nhận của cơ quan, đơn vị       Người làm đơn 

 

 

 

 

 



Mẫu số 3. Sơ yếu lý lịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

 

 

 

Ảnh 4×6 cm 

có đóng dấu 

giáp lai 

 

Họ và tên: ............................................................................................. 

Ngày, tháng, năm sinh: .................................Nam/nữ: ....................... 

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

Nơi sinh (tỉnh mới): ............................................................................. 

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

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

Địa chỉ hiện nay: .................................................................................. 

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

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

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

Đã có bằng tốt nghiệp: ......................................................................... 

Nơi cấp bằng: .......................................Ký ngày ....... / ...... /............... 

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

Ngày vào Đảng CSVN:  .........................................................................................................  

Ngày vào biên chế Nhà nước:  ...............................................................................................  

Quá trình học tập và công tác của bản thân: 

Từ năm…đến năm… Học tập/nghề nghiệp Nơi công tác Chức vụ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

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



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

Họ và tên Bố: …………………………………………….Năm sinh:  ...............................  

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

Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:  .........................................................................................  

Tóm tắt những mốc chính trong quá trình công tác: ...........................................................  

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

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

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

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

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

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

Họ và tên Mẹ: …………………………………………..Năm sinh:  ..................................  

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

Nghề nghiệp chức vụ hiện nay:  ..........................................................................................  

Tóm tắt những mốc chính trong quá trình công tác: ...........................................................  

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

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

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

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

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

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

Anh chị em ruột, vợ hoặc chồng, con (nếu có): (Ghi rõ Họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, 

nơi công tác, học tập của từng người) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Tôi xin cam đoan: 

1. Những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì sai tôi xin chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trước pháp luật 

2. Nếu được trúng tuyển vào học, tôi sẽ chấp hành đúng nội quy, quy định của Nhà 

trường.  

 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan 

 hoặc của UBND phường (xã) 

………., ngày …….. tháng ……. năm 2021 

Người khai 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


