CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2021
(Phương thức 1 – Xét học bạ THPT)

PHIẾU SỐ 1(nộp cho trường)
Mã hồ sơ do trường điền

2 1 1

A. THÔNG TIN THÍ SINH

1. Họ tên thí sinh (Ghi theo giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 2. Giới tính: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
....................................................................................................................................... 3. Dân tộc: ...................................................
4. Ngày, tháng, năm sinh:

5. Nơi sinh:...................................................

6. Số CMND/Thẻ căn cước:

7. Nơi cấp: ..................................

8. Điện thoại .............................................................................. 9. Email: ......................................................................................
10. Hộ khẩu thường trú (Số nhà, khu phố, thôn, tên đường): ..........................................................................................
(Xã/phường) ................................................ (Quận/huyện): ........................................... (Tỉnh/TP): .........................................
11. Nơi học THPT hoặc tương đương:
Lớp 10: ................................................................................................ Mã tỉnh: ........................................ Mã trường: ......................
Lớp 11: ................................................................................................ Mã tỉnh: ........................................ Mã trường: ......................
Lớp 12: ................................................................................................ Mã tỉnh: ........................................ Mã trường: ......................
12. Năm tốt nghiệp THPT (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp)
13. Khu vực: .................. (KV1, KV2, KV2NT, KV3)

14. Đối tượng ưu tiên: .............. (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07)

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
15. Phương thức xét tuyển: Phương thức 1 – Đăng ký xét tuyển học bạ THPT
16. Ngành ĐKXT: .......................................................................................... Mã Ngành:
17. Chuyên ngành ĐKXT: ..................................................................................................................................................................
18. Cách thức xét học bạ THPT:
Trung bình 3 năm
Điểm trung bình

Trung bình 5 HK
Hạnh kiểm

Năm 12

TBC 03 môn tổ hợp HK1 lớp 12

TBC 03 môn tổ hợp cả năm lớp 12
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Tổ hợp xét tuyển:

(Vui lòng xem mặt sau để nhập điểm môn tổ hợp theo ngành xét tuyển)
Tôi cam đoan những thông tin ghi trong phiếu đăng ký là đúng sự thật. Nếu sai, tôi chịu xử lý vi phạm theo quy
chế tuyển sinh.
Hồ sơ nộp gồm: thí sinh đánh dấu  vào ô tương ứng





Bản photo học bạ THPT;
Bản photo bằng/giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;
Hồ sơ minh chứng ưu tiên;
Khác:………………………………………………………

…………….., ngày

tháng năm 2021
Thí sinh
(ký và ghi rõ họ tên)

