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PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC NĂM 2021 
 

 

 

 

1. Đối tượng Ưu tiên xét tuyển thẳng:  .........................................................................................  

2. Họ và tên 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 năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)  

4. Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước số: 

5. Điện thoại: ..................................................... Email: ...................................................................  

6. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố):  

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

7. Dân tộc: .....................................................  

8. Nơi học THPT hoặc tương đương: 

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

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

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

9. Năm tốt nghiệp THPT: ..............................  

10. Kết quả học tập THPT (Điểm trung bình cả năm lớp 12 cho từng môn)                                       

Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Lý N.Ngữ GDCD 

         
 

11. Ngành đăng ký xét tuyển: (Các nguyện vọng xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, nguyện vọng 1 là 

nguyện vọng ưu tiên cao nhất) 
 

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

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

3. Tên ngành:  ......................................................................... Mã ngành: ..............................  

4. Tên ngành:  ......................................................................... Mã ngành: ..............................  

5. Tên ngành:  ......................................................................... Mã ngành: ..............................  

12. Địa chỉ báo tin: ......................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................  
 Tôi xin cam đoan những lời khai trên Phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo 

Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

.........ngày …... tháng ….... năm 2021 
              Chữ ký của thí sinh                                                                               

              (Ký, ghi rõ họ tên) 

..........,ngày ..…. tháng.…. năm 2021 

Cán bộ nhận hồ sơ 

              (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Mã tỉnh Mã trường 

Mã tỉnh Mã huyện Mã xã 

 Số hồ sơ:  ...............  
 Thí sinh không ghi vào mục này 


