
UBND TINH TIEN GIANG
TRUONG CAO DANG Y TE

sf>: J.~~/TB-Cf)YT

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
D9C lip - T" do - H~nh phtic

TiJn Giang, ngay 1>"thangj ndm 2023

THONGBAo
V/vph6i hf/P tuyJn sinh lien thong trinh tIP D{lihoc nganh DU'f/c nam 2023 - iI(ltl

VOl Truong D{li hoc Cong nghj Thanh ph6 Ha Chi Minh (HUTECH)

Can cir vao Thong bao s6 568/TB-£>KC ngay 06 thang 03 nam 2023 cua Chu
tich HQi d6ng Tuyen sinh Truong Dai hoc Cong nghe Thanh ph6 H6 Chi Minh v€
viec tuyen sinh h~ lien thong illCao ding len D~i hec nam 2023 - £>911;

Truong Cao d~ng y t~ Ti€n Giang phoi hQ'Pvoi Tnrong Dai hoc Cong nghe
Thanh Ph6 H6 Chi Minh (HUTECH) tuyen sinh h~ lien thong illCao d~g len Dai
hoc nganh Dune hoc, (chi ti@tvui long xern thong bao dinh kern).

1.Dang ky h6 sa:
- Thi sinh dang ky h6 so du tuyen (theo mftu) tai Phong Dao tao - Nghien CUu

khoa hoc, Truong Cao d~ng y t~ Ti€n Giang, s6 83 Thai Sanh H~, Phuong 9, TP.
l\ily Tho, Ti€n Giang.

- L~ phi h6 so: 30.000 d6ng/bQ.

- L~phi xet tuyen: 200.000d/thi sinh.

2. ThOi gian nh,n h6 so& nh,p hQc(d" ki@n):

-Nh~ h6 so d~n: 10106/2023
- Cong b6 k~t xet tuy~n:20106/2023
- Nh~phQc:04/07 - 07/07/2023
- Khai giang: 2110812023

3. Dfa di~rn dao q.o: TruOng £>~ihQc Cong ngh~ TP H6 Chi Minh (HUTECH),
s6 475A, dUOng£>i~nBien Phu,Q$Binh Th~, Thanh ph6 H6 Chi Minh.

TruOng D~i hQc Cong ngh~ Thanh ph6 H6 Chi Minh (HUTECH) hB trQ'
kinh phi di chuy~n cho hQc vien tir truimg Cao ding Y t@Ti@n Giang d@n
HUTECH va nguvc l~i.
* M(Ji chi ti~t vui long lien h? Phong Dao tgo - Nghien ctru khoa h(Jc, Truang
Cao dang Y t~ TiJn Giang (Dia chi: s6 83 Thai Sanh Hgnh, Phuang 9, TP.MY Tho,
TiJn Giang;Di?n thogi: 0273.3951464; website: caodangytetg.edu.vn)./~/-<----

Le Minh Due









BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  
 

 

  

LÝ LỊCH SINH VIÊN  

 

NGÀNH ĐĂNG KÝ: ……………………………………. 

 

 
I.  PHẦN BẢN THÂN 

 
- Họ và tên thí sinh (chữ in hoa): .......................................................................... Nam, Nữ........... 

- Ngày, tháng, năm sinh ..................................................................................................................  

- Nơi sinh (Huyện, Tỉnh): ...............................................................................................................  

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

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

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

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

- Nơi làm việc hiện tại: ................................................................................................................... 

- Chuyên môn .................................................................................................................................. 

- Đoàn thể đang tham gia (Đảng viên, Đoàn viên TNCS HCM): ................................................... 

- Trình độ văn hóa (tốt nghiệp PTTH):  .................................số vào sổ cấp bằng: ......................... 

- Nơi cấp: ...............................................................................ngày cấp: ......................................... 

- Đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành: .................................................................................................... 

- Năm tốt nghiệp .................Trường tốt nghiệp: ............................................................................. 

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

 Hoặc bằng chuyên ngữ: ............................................. 

  

 

 

 

Ảnh 3 x 4  

 có đóng dấu 

giáp lai của cơ 

quan xác nhận 

hồ sơ 



 

- Quá trình học tập và nơi làm việc (chỉ ghi từ khi tốt nghiệp THPT, THBT, THCN): 

 

Ngày 

Tháng năm 
Học hoặc làm việc gì? Ở đâu ? Thành tích 

    

    

    

    

    

    

 

- Khen thưởng và kỷ luật 

a. Khen thưởng 

Huân chương: .................................................................................................................................. 

Huy chương: ................................................................................................................................... 

Bằng khen từ cấp tỉnh (hoặc tương đương): ................................................................................... 

b. Kỷ luật (cần ghi rõ thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên) 

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

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

-  Diện ưu tiên (Kèm giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền)  

 

 Dân tộc ít người   Biên giới   Thương binh   

 Hải đảo    Con liệt sĩ   Con thương binh  

 Công tác vùng sâu   Bộ đội, công an  

 

II. PHẦN GIA ĐÌNH 

 

- Cha: Họ và tên: ........................................................Năm sinh: .................................................... 

  Nghề nghiệp: ....................................................Nơi làm việc: ............................................... 

  Nơi ở: ....................................................................................................................................  

 

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

  Nghề nghiệp: ....................................................Nơi làm việc: ............................................... 

  Nơi ở: ....................................................................................................................................  

 

- Vợ (hoặc chồng) 

  Họ và tên: .........................................................Năm sinh: .................................................... 

  Nghề nghiệp: ....................................................Nơi làm việc: ............................................... 

  Nơi ở: ....................................................................................................................................  



III.  TỰ NHẬN XÉT BẢN THÂN 

- Phẩm chất đạo đức (nêu những nét chính): 

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

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

- Năng lực: 

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

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

- Sở trường: 

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

 

IV.  LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 ………………, ngày……tháng……năm 20…… 

 Người dự thi ký và ghi rõ họ tên 

 

 

 

 

 

V.  XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN /  ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ THÍ SINH 

(Ghi chú: 1. Thủ trưởng cơ quan giải quyết cho người đi học xác nhận cán bộ, công nhân viên 

trong biên chế hoặc họp đồng dài hạn. 2. Chủ tịch UBND phường, xã chỉ xác nhận cho những 

người không thuộc diện trên). 
 

Tôi là: ..........................................................Chức vụ: ..................................................................... 

Xác nhận hồ sơ của Anh (chị):........................................................................................................  

Hiện nay làm việc / sinh sống tại: ...................................................................................................  

Khai như trên là đúng sự thật. 

 ………………, ngày……tháng……năm 20…… 

                   Ký tên và đóng dấu 
Ghi chú: Phần xác nhận này không thay thế giấy 

xác nhận thời gian (thâm niên) công tác. 



VI.  XÉT DUYỆT HỒ SƠ (của trường đại học mở lớp) 

Tôi là: ................................................... chức vụ: ...........................................................................  

được Hiệu trưởng ủy quyền xem xét hồ sơ của thí sinh ................................................................  

1.  Hồ sơ đã đủ giấy tờ như quy định:  

2.  Hồ sơ còn thiều các giấy tờ sau:  

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

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

3.  Thí sinh thuộc diện ưu tiên:  

 

Kết luận:  - Thí sinh đủ điều kiện dự thi  

 - Thí sinh không đủ điều kiện dự thi  

 

 ………………, ngày……tháng……năm 20…… 
 TL. HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà trường ghi bổ sung khi thí sinh nhập học 

- Đã dự thi tuyển sinh ngày…….tháng……..năm………. 

- Số báo danh:…………………. 

- Điểm thi Môn 1:………..  Môn 2:………….. Môn 3: ………….. 

  Tổng số điểm:……………….. 

- Hồ sơ trúng tuyển………….. 

- Giấy báo trúng tuyển (nhập học)…………



Nội dung xác nhận: 
 

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

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

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

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

…………………, ngày……tháng……năm 20…… 

Người đại diện trước pháp luật/Người được ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh đóng dấu) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

GIẤY XÁC NHẬN 
 

 Kính gửi (đơn vị đang công tác): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

  

 Tôi tên là:……………………………....….…… Sinh ngày: .................................................  

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác: ..........................................................  

Ngày cấp:…………….…Nơi cấp:…………………….Số điện thoại:............................................  

Hiện tại, tôi có nguyện vọng nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào bậc đại học chính quy liên 

thông từ Trung cấp/Cao đẳng tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM ngành Dược học. 

Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành, để đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào bậc đại học 

chính quy liên thông từ Trung cấp/Cao đẳng ngành Dược học, tôi cần có 3 (ba) năm kinh 

nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo. Vì vậy nay tôi làm Giấy này, kính mong 

Ban Giám đốc/Lãnh đạo (đơn vị đang công tác) .........................................................................  

xác nhận cho tôi: 

Tôi đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành  .........................................................................................  

và hiện đã đang công tác tại Phòng/Khoa/Ban/Trung tâm  ..............................................................   

trực thuộc (tên cơ sở)  ......................................................................................................................  

tại địa chỉ ..........................................................................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.........................................................................................   

với vị trí công tác, chuyên môn, nghiệp vụ ......................................................................................  

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

từ ngày ............................................................. đến ngày  ......................................................................  

và đã đạt điều kiện có 3 (ba) năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào 

tạo theo quy định. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

 ……………, ngày……tháng……năm 20…… 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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