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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 
(Dành cho phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển) 

 
 

 

1. Số hồ sơ: (Thí sinh không ghi mục này) 

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

 .............................................................................................................. Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0):     

3. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 

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

4. Nơi sinh:  ...................................................................................................................................................   

5. Tên ngành đăng ký:  ................................................................................................................................  

(Mã ngành: Ghi theo mặt sau của hồ sơ) 

6. Thông tin đăng ký (chọn 1 trong các phương án sau): 

 Xét tuyển thẳng: 

 Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT (từ 21 điểm trở lên) 

 Tổng điểm trung bình cuối năm của 3 môn học bạ lớp 12 (từ 21 điểm trở lên) 

 Ngành Ngôn ngữ Anh (có chứng chỉ TOEFL iBT từ 80/120 hoặc IELTS từ 6.0/9.0). 

 Đã tốt nghiệp đại học  

Lưu ý: các ngành thuộc khối sức khỏe xét thêm ngưỡng đảm bảo chất lượng của BGDĐT. 

 Ưu tiên xét tuyển: 

 Các ngành có tổ hợp xét tuyển môn tiếng Anh (có chứng chỉ TOEFL iBT từ 60/120 hoặc 

IELTS từ 4.5/9.0, tương đương 7 điểm trên thang điểm 10) 

7. Dân tộc (Ghi bằng chữ) : ...........................................................................................................................  

8. Thuộc đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 ................................................................  

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

10. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường, địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận), 

tỉnh (thành phố), và ghi mã tỉnh, mã trường). 

Năm lớp 10: .............................................................................................................................  

Năm lớp 11: .............................................................................................................................  

Năm lớp 12: .............................................................................................................................  

11. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1 ,  KV2-NT  ,  KV2  ,  KV3 

12. Năm tốt nghiệp THPT: (Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô) 

13. Giấy chứng minh thư số: (Ghi mỗi số vào 1 ô)       

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

14. Địa chỉ nhận giấy báo dự thi:   ................................................................................................................  

Địa chỉ có thể gửi thư: .............................................................................................................................  

  Điện thoại (bắt buộc):  ..................................... Email (bắt buộc): ...........................................................  
 

Ngày ..... tháng..... năm 2020 

     Chữ ký của thí sinh 

 

           

 

 

 

           

 

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

  

(Mã tỉnh     Mã huyện) 

MÃ HỒ SƠ 

Hồ sơ đăng ký gồm: 

  1. Phiếu đăng ký xét tuyển. 

  2. Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy 

CNTN tạm thời (có thể bổ sung sau khi có). 

  3. Bản sao các hồ sơ minh chứng liên quan. 


