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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 

 
 

1. SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

Họ và tên (viết in hoa):.................................................................Giới tính........................... 

Sinh ngày................................................................................................................................ 

Nơi sinh.....................................Dân tộc................................................................................ 

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

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

Địa chỉ liên hệ (Nếu nhắn qua người  khác đề nghị ghi cụ thể):........................................... 

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

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

Đối tượng dự thi (đánh dấu x vào ô tương ứng) 

- Cán bộ nhà nước (khối hành chính sự nghiệp)............................... 

- Cán bộ nhà nước (khối kinh doanh)............................................... 

- Doanh nghiệp tư nhân.................................................................... 

- Thí sinh tự do.................................................................................. 

- Đối tượng khác (ghi rõ)................................................................... 

Đối tương ưu tiên .................................................................................................................... 

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

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 2.1. Năm tốt nghiệp PTTH....................................................................................................... 

 2.2. Đào tạo đại học 

Bằng đại học: Quốc gia đào tạo................................................................................ 

 Tốt nghiệp trường............................................................................................ 

Năm tốt nghiệp:................................................Tốt nghiệp loại....................... 

 Ngành...............................................................Hệ đào tạo.............................. 

Bằng đại học thứ 2 (hoặc cao đẳng hoặc trung cấp nếu liên thông):...................... 

Quốc gia đào tạo.............................................................................................. 

 Tốt nghiệp trường............................................................................................ 

 Năm tốt nghiệp:................................................Tốt nghiệp loại....................... 

 Ngành...............................................................Hệ đào tạo.............................. 

Ảnh 3x4 

(Đóng dấu giáp 

lai của đơn vị 

quản lý) 
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3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

 

THỜI GIAN CÔNG TÁC 

(TỪ .... ĐẾN ....) 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CÔNG VIỆC 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Công việc hiện nay (ghi rõ chuyên môn, chức vụ, đơn vị công tác):   

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

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

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

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

4. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 

Phần này yêu cầu kê khai các công trình nghiên cứu khoa học (tên bài, tên tạp chí, số tạp 

chí, nhà xuất bản  và năm, tháng xuất bản)..................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

5.  NGÀNH ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Sau khi xem xét tiêu chuẩn tuyển sinh và điều kiện công tác của bản thân, tôi có nguyện 

vọng đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành ....................................................... 

Mã ngành:........................................................................... 
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6. CÁC LOẠI GIẤY TỜ KÈM THEO 

- Bản sao công chứng bằng, bảng điểm đại học: 

+ Bản sao công chứng bằng, bảng điểm đại học thứ hai (nếu có)............................. 

+ Các văn bằng khác (Bằng, bảng điểm Cao đẳng hoặc trung cấp nếu liên thông...) 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ ....................................................................................... 

-  Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc của cơ quan (nếu thuộc đối tượng phải có 

kinh nghiệm công tác) 01 bản........... 

-  Bản sao công chứng các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên, năng lực ngoại 

ngữ (nếu có)............................................................................................................... 

- Chứng chỉ bổ sung kiến thức đại học (nếu có).......................................................... 

- 04 ảnh 3 x 4 (chụp trong vòng 6 tháng đến ngày nộp hồ sơ)..................................... 

- 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ báo tin, số điện thoại liên hệ).......................................... 

- Ngoài ra còn có các loại giấy tờ sau: ......................................................................... 

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

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, không trong thời gian bị 

thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, nếu 

sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu trúng tuyển tôi xin cam kết 

thực hiện đúng Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Công đoàn. 

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

Người đăng ký dự thi 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

7. XÁC NHẬN VÀ Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ (HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG) QUẢN LÝ 

THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

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

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

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

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

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

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

Thủ trưởng cơ quan 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 


