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PHIẾU THAY ĐỔI THÔNG TIN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2022 
(Dành cho thí sinh sử dụng Phương thức ................................................................................... ) 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

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

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

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

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

 
3. Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân số: 

Ngày tháng năm 

            
 

Ngày, tháng, năm cấp: .............................................. Nơi cấp:…………………………………………………………. 

 

4. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận) vào ô): 

Mã tỉnh Mã huyện 

……………………………………………………………………………………………………………………………...  

 

5. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………............... 

 

6. Số điện thoại:  ........................................................... Email:……………………………………………. 

B. THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH : 
 
 

Thông tin khai báo trên phiếu ĐKXT Thông tin cần thay đổi 

 
…………………………………………… 

………………………………………….... 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tôi xin cam đoan những lời khai trên Phiếu 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. 
 

Chú ý: 
- Việc điều chỉnh thông tin được thực hiện 01 lần; 
- Điều chỉnh đối tượng, khu vực phải có giấy tờ minh chứng kèm theo; 

- Khi Thí sinh điều chỉnh tăng thêm nguyện vọng, cần sắpxếp 
lại các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên và nộp bổ sung lệ phí số 

nguyện vọng tăng thêm theo quy định. 

- Thí sinh gửi Phiếu điều chỉnh thông tin qua Email: 
dieuchinhthongtints@iuh.edu.vn hoặc gửi qua đường bưu điện. 

…………., ngày ….. tháng…..năm 2022 
Người đăng ký 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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