
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                  PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN PHƯƠNG THỨC 1 (Đợt xét tuyển:…….) 

Họ và tên:……………………………Giới tính:…………Ngày sinh:………………Số báo danh:…………………………. 

Số CMND (Như hồ sơ đăng ký dự thi): 

Mã ĐKXT: 

Diện “Ưu tiên xét tuyển”:        Đối tượng:              Loại giải, huy chương:      Môn đoạt giải: ……..………………… 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: …………………………………………………………………………………………… 

Số điện thoại (trường sẽ thông báo kết quả trúng tuyển qua SĐT này): ……………………………... Email: ………………… 

Điều chỉnh chế độ ƯT nếu có thay đổi so với hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia:        Khu vực        Đối tượng ƯT 

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 

1. Tên ngành: …………………………….Mã ngành: ……………. 

Tổ hợp môn XT: ……………………………………………………. 

2. Tên ngành: …………………………….Mã ngành: ……………. 

Tổ hợp môn XT: ……………………………………………………. 

Có đăng ký xét tuyển vào trường khác:        Mã trường                Tên trường: …………………… Lưu ý: xem mặt sau 

………, ngày … tháng … năm 2016 
 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
(ký, ghi rõ họ tên) 

……./………/…….  

 

PHIẾU NHẬN HỒ SƠ 

Họ và tên thí sinh: ………………………... 

Số báo danh: ……………………………… 

Các giấy tờ khác (nếu có): ……………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
 

Thí sinh đã nộp đủ lệ phí            

xét tuyển 30.000đ 
 

CÁN BỘ NHẬN HỒ SƠ 

 

 

 

……./………/……. 

1. Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ cả 2 nguyện vọng. Những nguyện vọng 

không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định. 

2. Đợt xét tuyển phải ghi rõ: Đợt xét tuyển 1 hoặc 2, 3… 

3. Mục "Diện ưu tiên xét tuyển": Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng nhưng đáp 

ứng các yêu cầu như quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh (đoạt giải học sinh 

giỏi quốc gia, đoạt giải trong các cuộc thi nghệ thuật…), thì đánh dấu "X" vào ô bên cạnh 

và điền các thông tin trong mục này, đồng thời bổ sung các giấy tờ có liên quan. 

4. Mục “Điều chỉnh chế độ ưu tiên…”. Mục này nếu cần thay đổi thông tin về chế độ ưu 

tiên so với những ưu tiên đã được xác định trong kỳ thi THPT quốc gia thì đánh dấu “X” 

vào ô tương ứng, điền đầy đủ thông tin và bổ sung các giấy tờ có liên quan. 

5. Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký; không 

được rút hồ sơ xét tuyển trong và sau thời gian xét tuyển. 

Nếu được thông báo đã trúng 

tuyển, thí sinh cần mang giấy 

chứng nhận bảng gốc đến nộp 

tại trường trúng tuyển để khẳng 

định học tại trường 

Thời gian nộp 

Đợt 1: từ 15/08 đến 19/08 

Đợt 2: từ 05/09 đến 09/09 

Ngoài thời gian tương ứng với 

từng đợt trúng tuyển như trên, 

thí sinh không nộp xem như 

chưa trúng tuyển 


