
Ghi chú: Người được ủy quyền rút hồ sơ phải có CMND và Giấy ủy quyền của thí sinh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
ĐỢT XÉT TUYỂN: Nguyện vọng …….. (Đợt …….) 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường ……………………….. 

Họ tên thí sinh: ………………………………………………………………………………………. 

Số báo danh: …………………………………………………………………………………………. 

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………………... 

Điện thoại:………………………………………Email:..……………………………………………. 

Ngày ………./…./………, tôi đã nộp hồ sơ ĐKXT nguyện vọng …… (Đợt …..) vào trường Đại 

học……………….………………, Bậc đào tạo:  Đại học  Cao đẳng   

Ngành 1: ……………………………………Mã ngành:………….……Tổ hợp môn xét tuyển:..…... 

Ngành 2: ……………………………………Mã ngành:………….……Tổ hợp môn xét tuyển:..…... 

Ngành 3: ……………………………………Mã ngành:………….……Tổ hợp môn xét tuyển:..…... 

Ngành 4: ……………………………………Mã ngành:………….……Tổ hợp môn xét tuyển:..…... 

Nay vì lí do cá nhân, thí sinh xin được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp tại Trường. 

Kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh trường Đại học …………………………… tạo điều kiện giúp đỡ. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

 
XÁC NHẬN ĐÃ NHẬN LẠI HỒ SƠ 

Tôi là: ………………………………………… 

Số CMND…………………………………….. 

Cấp ngày………/….…/……tại………………. 

Tôi đã nhận lại đầy đủ hồ sơ ĐKXT nguyện 
vọng ……. của thí sinh có tên trên. 

Ký tên  

 

Hà Nội, ngày……tháng …… năm ……… 
Thí sinh  

hoặc Người được ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------------- o0o ----------------- 

GIẤY ỦY QUYỀN 

(Dành cho cá nhân) 

 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.  

Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm 20....... ; chúng tôi gồm có:  

I. BÊN ỦY QUYỀN:  

- Họ tên thí sinh: .............................................................. Ngày sinh:………………. 

- Số báo danh: ................................. Số CMND: ..........................  

- Địa chỉ: ........................................................................................................................  

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:  

- Họ tên: .......................................................................... Ngày sinh:…………………. 

- Địa chỉ: ........................................................................................................................  

Số CMND: ..................................... cấp ngày: ............................ nơi cấp: .................... 

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:................................................................................................. 

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

IV. CAM KẾT  

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.  

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.  

Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.  

 BÊN ỦY QUYỀN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

 (Ký và ghi rõ, họ tên) (Ký và ghi rõ, họ tên) 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ 

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

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


