
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO 

BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC 
Lớp “Bồi dưỡng Kiến thức Nông học theo HACCP " 

 
1. Họ, chữ đệm và tên của học viên (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

  ..................................................................................       Giới tính:   Nam                Nữ 

2. Ngày, tháng, năm sinh 

 (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)         ngày       tháng             năm 

3. Nơi sinh (ghi tỉnh): ……………………………… 

4. Giấy chứng minh nhân dân số (Ghi mỗi số vào 1 ô)       

 cấp ngày .…..…/..……/…....… tại  ........................................................................................  

5. Chỗ ở hiện nay:  .....................................................................................................................  

 Điện thoại: ............................................ Di động (bắt buộc):  .................................................  

 Email (bắt buộc – dùng để liên lạc chính trong quá trình học): ..............................................  

6. Nghề nghiệp:  ................................... .......................................................................................  

7. Trình độ văn hóa, chuyên môn đã được đào tạo (Tốt nghiệp THPT, TCCN, cử nhân, thạc sĩ, 

tiến sĩ chuyên ngành…):  ........................ ....................................................................................... 

8. Đơn vị công tác, học tập:  ......................................................................................................  

9. Địa chỉ đơn vị công tác, học tập:  .........................................................................................  

Sau khi nghiên cứu Quyết định số 668/QĐ-ĐHĐL ngày 15/10/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Đà Lạt về việc Ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn Hướng dẫn áp dụng 

hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn theo HACCP; Tôi tự nhận thấy có đủ 

điều kiện để tham dự khoá học do Trường Đại học Đà Lạt tổ chức. Nay tôi làm đơn này đề 

nghị Nhà trường cho tôi được vào học. 

Được vào học, tôi xin chấp hành đầy đủ mọi nội quy và quy định của Trường. 

Hồ sơ đăng ký nhập học bao gồm: 

1) Phiếu đăng ký học  

2) Bản sao Chứng minh nhân dân   

3) Bản sao Bằng tốt nghiệp (trình độ cao nhất) có công chứng  

 

 

 

………………, ngày …… tháng …… năm …… 

Người làm đơn 

(Ký, ghi họ tên) 
 

 
Dán 

Ảnh 3x4 

 

Số (do người 

nhận ghi) 


