
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, THI TUYỂN 
TRONG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC,  

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2 HÌNH THỨC VLVH NĂM 2017 
 

Thí sinh chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký dự thi cho nhà trường theo trình tự như sau: 
- Bước 1: Thí sinh tải mẫu “Phiếu Tuyển sinh”, “Sơ yếu lý lịch”, “Phiếu đăng ký xét 

tuyển” tại website Khoa Đào tạo tại chức, ghi rõ chuyên ngành đăng ký, điền đầy đủ thông tin 
cá nhân và dán ảnh đúng nơi quy định. 

- Bước 2: Thí sinh hoàn tất hồ sơ tuyển sinh, nộp hồ sơ và các khoản lệ phí tại Khoa Đào 
tạo Tại chức. Hồ sơ cụ thể như sau: 

ĐẠI HỌC VLVH 

Thi tuyển Xét tuyển 

− Phiếu tuyển sinh: dán ảnh 3x4 có đóng 
dấu của cơ quan xác nhận hồ sơ.  

− Sơ yếu lý lịch theo mẫu (dán 4 hình 3x4). 
− Một bản sao có công chứng bằng tốt 

nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT, TCCN, 
TC nghề, Cao đẳng.  

− Một bản sao có công chứng Hộ khẩu 
thường trú, CMND hoặc giấy khai sinh. 

 
 Lệ phí dự thi: 450.000đ/thí sinh 
 Lệ phí hồ sơ:    50.000đ/thí sinh 
 Lệ phí ôn tập:     Toán 600.000đ 

Các môn còn lại: 500.000đ/ môn 
 

− Phiếu đăng ký xét tuyển. 
− Phiếu tuyển sinh: dán ảnh 3x4 có đóng 

dấu của cơ quan xác nhận hồ sơ. 
− Sơ yếu lý lịch theo mẫu (dán 4 hình 3x4) 
− Một bản sao có công chứng bằng tốt 

nghiệp Đại học hoặc học bạ THPT, kết 
quả thi THPT Quốc gia năm 2017. 

− Một bản sao có công chứng Hộ khẩu 
thường trú,  CMND hoặc giấy khai sinh. 
 Lệ phí xét tuyển: 150.000đ/thí sinh 
 Lệ phí hồ sơ:         50.000đ/thí sinh 

 

 

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2 VLVH 

Thi tuyển Xét tuyển 

− Phiếu tuyển sinh: dán ảnh 3x4 có đóng 
dấu của cơ quan xác nhận hồ sơ.  

− Sơ yếu lý lịch theo mẫu (dán 4 hình 3x4) 
− Một bản sao có công chứng bằng tốt 

nghiệp Đại học và bảng điểm học tập. 
− Một bản sao có công chứng Hộ khẩu 

thường trú, CMND hoặc giấy khai sinh. 
 
 Lệ phí dự thi: 300.000đ/thí sinh 
 Lệ phí hồ sơ:    50.000đ/thí sinh 
 Lệ phí ôn tập: 500.000đ/môn                      

− Phiếu đăng ký xét tuyển 
− Phiếu tuyển sinh: dán ảnh 3x4 có đóng 

dấu của cơ quan xác nhận hồ sơ.  
− Sơ yếu lý lịch theo mẫu (dán 4 hình 3x4) 
− Một bản sao có công chứng bằng tốt 

nghiệp Đại học và bảng điểm học tập.  
− Một bản sao có công chứng Hộ khẩu 

thường trú,  CMND và giấy khai sinh. 
 Lệ phí xét tuyển: 150.000đ/thí sinh 
 Lệ phí hồ sơ:          50.000đ/thí sinh 

 



 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VLVH 
Liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, 

trung cấp nghề 
Liên thông từ cao đẳng chuyên nghiệp, 

cao đẳng nghề 
− Phiếu tuyển sinh: dán ảnh 3x4 có đóng 

dấu của cơ quan xác nhận hồ sơ. 
− Sơ yếu lý lịch theo mẫu (dán 4 hình 3x4). 
− Một bản sao có công chứng bằng tốt 

nghiệp và bảng điểm trung cấp chuyên 
nghiệp, trung cấp nghề. 

− Một bản sao có công chứng Hộ khẩu 
thường trú, CMND hoặc giấy khai sinh. 

 
 Lệ phí dự thi: 450.000đ/thí sinh 
 Lệ phí hồ sơ:   50.000đ/thí sinh 
 Lệ phí ôn tập: 500.000đ/môn 

 

− Phiếu tuyển sinh: dán ảnh 3x4 có đóng 
dấu của cơ quan xác nhận hồ sơ. 

− Sơ yếu lý lịch theo mẫu (dán 4 hình 3x4) 
− Một bản sao có công chứng bằng tốt 

nghiệp và bảng điểm cao đẳng chuyên 
nghiệp, cao đẳng nghề.  

− Một bản sao có công chứng Hộ khẩu 
thường trú, CMND hoặc giấy khai sinh. 

 
 Lệ phí dự thi: 450.000đ/thí sinh 
 Lệ phí hồ sơ:   50.000đ/thí sinh 
 Lệ phí ôn tập: 500.000đ/môn  

 

- Bước 3: Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi (hoặc xét tuyển) thí sinh sẽ được nhận phiếu 

thu và Biên nhận hồ sơ. 

Lưu ý:  

∗ Thí sinh vào website: http://khoataichuc.ufm.edu.vn để tải biểu mẫu và xem các 

thông tin có liên quan.  

∗ Nhà trường chỉ nhận bản sao có công chứng và sẽ không hoàn lại các khoản lệ phí 

khi thí sinh nộp hồ sơ. 

Địa chỉ tư vấn tuyển sinh, nộp hồ sơ và đăng ký dự thi: 

Khoa Đào tạo Tại chức, trường Đại học Tài chính-Marketing. 

• Địa chỉ: P.007, số 2C Phổ Quang, Phường 2, Q.Tân Bình, TP.HCM. 

• Điện thoại: 08 39.97.71.71- 0986.084242 

• Email: ufmkhoataichuc@gmail.com 

• Website: http://khoataichuc.ufm.edu.vn 

http://khoataichuc.ufm.edu.vn/
mailto:ufmkhoataichuc@gmail.com
http://khoataichuc.ufm.edu.vn/


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

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
1. Họ và tên:  ..........................................................................................  Giới tính:  Nam  –  Nữ  

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

3. Số CMND/CCCD:  ............................................ Ngày cấp:  ........................ Nơi cấp: .........................  

4. Địa chỉ thường trú: ..............................................................................................................................  

5. Điện thoại liên lạc:  ........................................... Email: .......................................................................  

6. Dân tộc: ............................................................. Tôn giáo:  .................................................................  

7. Tốt nghiệp:   THPT  Bổ túc THPT   THCN  Cao đẳng    Đại học 

8. Năm tốt nghiệp: .................... Trường tốt nghiệp: ...............................................................................  

9. Ưu tiên theo đối tượng dự thi: thuộc đối tượng ưu tiên nào thì đánh dấu vào ô đối tượng đó 

 01         02         03         04       05         06         07         không ưu tiên  

10. Ưu tiên theo khu vực: thuộc khu vực ưu tiên nào thì đánh dấu vào ô ưu tiên khu vực đó 

  Khu vực 1    Khu vực 2    Khu vực 2-NT    Khu vực 3  

11. Ngành/Chuyên ngành đăng ký dự thi/dự tuyển:  ................................................................................  

  Miễn thi. 

  Đăng ký thi tuyển :   Khối A00  -   Khối A01   -  Khối D01  

  Đăng ký xét tuyển :   (Theo nội dung chi tiết tại Phiếu đăng ký xét tuyển kèm theo) 
Ghi chú: Thí sinh đọc kỹ hướng dẫn về chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc khu vực ở mặt sau của tờ SYLL này. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm …… 
NGƯỜI KHAI 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

                                                            Họ và tên:  ...........................................  
       (Thí sinh phải dán 04 hình 3x4 vào các ô dưới, không đóng dấu giáp lai) 

 
 
 
 

Số hồ sơ: 
 
ĐẠI HỌC 



BỘ TÀI CHÍNH 
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING 

 

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

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC 

Họ và tên thí sinh: .................................................................................... Giới tính:  Nam  –  Nữ 

Số báo danh (ghi cả phần chữ và phần số):............................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................ Nơi sinh: ...........................................................................  

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

Điện thoại:  .................................................................... E-mail:  ..............................................................................  

Chuyên ngành đăng ký dự thi/dự tuyển:  ................................................................................................  

1. Tổ hợp môn xét tuyển: Trường xét tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển sau: 
a. Tổ hợp A00: Toán – Vật Lí – Hóa Học. 
b. Tổ hợp A01: Toán – Vật Lí – Tiếng Anh. 
c. Tổ hợp D01: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh. 
d. Tổ hợp môn: Toán – Ngữ Văn – Khoa học Tự Nhiên. 
e. Tổ hợp môn: Toán – Ngữ Văn – Khoa học Xã Hội. 
f. Học bạ lớp 12 ( đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT ) 

2. Xét tuyển: thí sinh chọn một trong những tổ hợp sau đây: 

STT Tổ hợp 
xét tuyển 

ĐIỂM 

Đăng 
ký TOÁN VẬT 

LÍ 
HÓA 
HỌC 

NGỮ 
VĂN 

TIẾNG 
ANH 

KHOA 
HỌC 
TỰ 

NHIÊN 

KHOA 
HỌC 
XÃ 

HỘI 

1 A00 .......... .......... .......... X X X X  

2 A01 .......... .......... X X .......... X X  

3 D01 .......... X X .......... .......... X X  

4 Khoa học Tự Nhiên .......... X X .......... X ..........   

5 Khoa học Xã Hội .......... X X .......... X X ..........  

6 Học bạ lớp 12 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

 Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển: ............................................. Tổng điểm xét tuyển: ........................  
                  Tp.HCM, ngày         tháng       năm 2017 
 NGƯỜI ĐĂNG KÝ  
 (ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 _____________________ 

Thí sinh lưu ý: 
- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 01/03/2017 – 17/7/2017. 
- Địa điểm nhận hồ sơ ĐKXT: Khoa Đào Tạo Tại Chức, P.007 số 2C Phổ Quang, P.02, Q.Tân Bình. 

      Website : http://khoataichuc.ufm.edu.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp: 08.3997.7171 – Hotline: 0986.08.4242. 

(Mã hồ sơ ĐKXT do trường ghi) 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

PHIẾU TUYỂN SINH 
     Kỳ thi tuyển sinh Đại học, LTĐH và Văn bằng 2 hình thức VLVH 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài chính-Marketing 

 

Tôi tên là:  ..............................................................................................................................................  

Có nguyện vọng xin dự tuyển vào ngành:  ............................................................................................  

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

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 
1/ Của bản thân: 

Họ và tên khai sinh:  .....................................................................  (Nam,Nữ)  .....................................  

Tên thường gọi: ......................................................................................................................................  

Sinh ngày:  .............  tháng  ..............  năm  ...................  Nơi sinh:  .......................................................  

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

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

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

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

Trình độ văn hóa: đã có bằng tốt nghiệp: (THPT, BTTH, THCN) .......................................................  

Nơi cấp bằng:   ...............................................................................  ký ngày  .........................................  

Đã tốt nghiệp:  THPT  Bổ túc THPT   THCN  Cao đẳng    Đại học 

Thuộc ngành:..........................................................................................................................................  

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

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng  ......................  Trình độ (A, B hoặc C)  ......................................................   

2/ Quá trình học tập và làm việc của bản thân: (Chỉ ghi từ khi tốt nghiệp THPT, BTTH hoặc THCN, 
TH Nghề) 

Ngày, tháng, năm Học hoặc làm việc gì Ở đâu Thành tích học tập và 
làm việc 

    

    

    

    

    

3/ Khen thưởng, kỷ luật: 
a. Khen thưởng: 

Huân chương, Huy chương: ...................................................................................................................   

Bằng khen cấp Tỉnh (hoặc tương đương):  ............................................................................................   

Ảnh 3x4 có 

dấu của cơ 

quan xác 

nhận hồ sơ 



b. Kỷ luật: (Cần ghi rõ thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên)  ...........................................  
 ................................................................................................................................................................   

II. LỜI CAM ĐOAN 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái, tôi xin chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 

 ……… , ngày …… tháng …… năm …… 
Người khai ký tên 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

III. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN (HOẶC CHÍNH QUYỀN CẤP PHƯỜNG, XÃ)  
QUẢN LÝ NGƯỜI DỰ THI 

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

Xác nhận hồ sơ của anh chị:  .................................................................................................................    

Hiện nay cư ngụ/làm việc tại:  ...............................................................................................................  

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

Thông tin được khai như trên là đúng sự thật. 
 ……… , ngày …… tháng …… năm …… 
 Ký tên và đóng dấu 

 

 

 

 

 

IV. XÉT DUYỆT HỒ SƠ 
Tôi là:  ........................................................................................... Chức vụ: .........................................  

được Hiệu trưởng ủy quyền xem hồ sơ dự tuyển của thí sinh: ..............................................................  

1) Hồ sơ đủ giấy tờ quy định:  ...............................................................................................................  

2) Hồ sơ còn thiếu các giấy tờ quy định sau:  ........................................................................................    

3) Thí sinh thuộc diện ưu tiên:  ..............................................................................................................   

4) Thí sinh thuộc diện ưu tiên miễn thi tuyển sinh (được vào học thẳng)  ............................................   

 TP.HCM, ngày …… tháng …… năm …… 
 Ký tên 
 (Ký và ghi rõ họ tên) 
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