
(*) Thế hệ 1: thí sinh là người đầu tiên trong gia đình (gồm phụ huynh hoặc người bảo trợ và tất cả các anh/chị/em 

ruột) học đại học. 
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

 

          ĐƠN ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 
(Dành cho đối tượng Thế hệ 1) 
 

Kính gửi: Trường Đại học FPT 
 

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

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

Nơi thường trú: ……………………………..……………………….......... .................................. . 

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

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………..................... 

Số CCCD/CMND:……………………………………………………………………………….... 

Trình độ học vấn:…………………………………….………………………………..................... 

Tôi làm đơn này để đăng ký học tại Trường Đại học FPT theo diện ưu tiên xét tuyển dành cho Thế 

hệ 1 (*). Các thông tin trình độ học vấn của gia đình tôi chi tiết như sau: 

THÔNG TIN HỌC VẤN GIA ĐÌNH 
 

1. Họ và tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..…………………........ ......  

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………………………...... .....  

- Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………......... .......  

- Trình độ học vấn: ……………………………………………….………………………........ ...  

2. Họ và tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: …………….………........ .......  

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………………………..... ......  

- Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………........ ........  

- Trình độ học vấn: ……………………………………………….………………………........ ...  

3. Họ và tên người bảo trợ: ………………………….………… Năm sinh: …………………. 

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………………………..... ......  

- Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………........ ........  

- Trình độ học vấn: ……………………………………………….………………………........ ...  

4. Họ và tên Anh/chị em ruột: ……………………………. Năm sinh: ………………...... .......  



(*) Thế hệ 1: thí sinh là người đầu tiên trong gia đình (gồm phụ huynh hoặc người bảo trợ và tất cả các anh/chị/em 

ruột) học đại học. 
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- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………………………..... ......  

- Cơ quan công tác: ………………………………………………………………………............ 

- Trình độ học vấn: ……………………………………………….………………………........ ...  

5. Họ và tên Anh/chị em ruột: …………………………. Năm sinh: …………………...... .......  

- Nghề nghiệp hiện nay: ……………………….…………………………………………..... ......  

- Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………........ ........  

- Trình độ học vấn: ……………………………………………….………………………........ ...  

6. Họ và tên Anh/chị em ruột: …………………………. Năm sinh: …………………...... .......  

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………………………..... ......  

- Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………........ ........  

- Trình độ học vấn: ……………………………………………….………………………........ ...  

Tôi xin cam đoan những lời khai ở trên đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về lời khai của mình. 

……..………, ngày ……tháng ……năm 20..… 

Bố/mẹ/người bảo trợ xác nhận thông tin 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

………………………… 

Xác nhận của cơ quan đang công tác của bố/mẹ/người bảo trợ của người khai 
hoặc Xác thực của địa phương 

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

                                       …………………………………………… 

 


