
PHIẾU XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Năm:

9. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường, tỉnh (thành phố), và ghi mã tỉnh, mã trường):

6. Dân tộc: (Ghi bằng chữ)

 Phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và cử tuyển

7. Thuộc đối tượng ưu tiên: (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07)

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

8. Hộ khẩu thường trú:

2. Ngày, tháng, năm sinh: (ddmmyy)        Giới tính: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

4. Tên ngành đăng ký:

3. Nơi sinh:

5. Phương thức xét tuyển: (Thí sinh chọn một trong các phương thức sau)

  Phương thức xét theo điểm học bạ THPT

  Phương thức xét theo điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM hoặc ĐHQG Hà Nội

 Năm lớp 12:

 Địa chỉ gửi thư:

 Điện thoại (bắt buộc):     Email:

11. Số CMND/CCCD: (Ghi mỗi số vào 1 ô)

10. Năm tốt nghiệp THPT:     Tên lớp năm 12:

12. Khi cần báo tin cho ai: (Tên người nhận)

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

 Giấy tờ khác:

 Phiếu đăng ký xét tuyển

 Bản sao học bạ THPT

 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc 

giấy CNTN tạm thời (Có thể bổ sung 

sau khi có)

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển không hoàn trả

(Mã ngành)

(Mã tỉnh) (Mã huyện)

(Mã tỉnh) (Mã trường)

Ngày  tháng  năm  

Chữ ký của thí sinh

Mã hồ sơ:
(Phiếu số 1)

(Thí sinh không điền mục này)



PHIẾU XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

  Phương thức xét theo điểm học bạ THPT

  Phương thức xét theo điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM hoặc ĐHQG Hà Nội

4. Tên ngành đăng ký:

10. Năm tốt nghiệp THPT:     Tên lớp năm 12:

11. Số CMND/CCCD: (Ghi mỗi số vào 1 ô)

8. Hộ khẩu thường trú:

12. Khi cần báo tin cho ai: (Tên người nhận)

 Địa chỉ gửi thư:

 Điện thoại (bắt buộc):     Email:

 Phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và cử tuyển

3. Nơi sinh:

6. Dân tộc: (Ghi bằng chữ)

7. Thuộc đối tượng ưu tiên: (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07)

9. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường, tỉnh (thành phố), và ghi mã tỉnh, mã trường):

 Năm lớp 12:

2. Ngày, tháng, năm sinh: (ddmmyy)        Giới tính: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

5. Phương thức xét tuyển: (Thí sinh chọn một trong các phương thức sau)

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

(Mã ngành)

(Mã tỉnh) (Mã huyện)

(Mã tỉnh) (Mã trường)

Email: tuyensinh@ntt.edu.vn  Website: http://tuyensinh.ntt.edu.vn

Hotline: 0902.298.300 - 0906.298.300 - 0912.298.300 - 0914.298.300 Tổng đài: 1900 2039 Ext: 305 - 306 - 310 - 311 

Liên hệ: Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh (300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)

Ngày  tháng  năm  

Người thu hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Năm: Mã hồ sơ:
(Phiếu số 2)

(Thí sinh không điền mục này)

* Thí sinh không gửi phiếu này 

nếu nộp qua đường bưu điện.
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