CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2021
(Dành cho thí sinh xét tuyển thẳng)

THÔNG TIN THÍ SINH

TS không ghi mục này

Mã hồ sơ:

1. Họ tên thí sinh (Ghi theo Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

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

2. Ngày, tháng, năm sinh

3. Nơi sinh (Tỉnh/thành phố): ......................................................................... 4. Dân tộc: ................................... 5. Tôn giáo: ........................................................
6. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ......................................................................... 7. Quốc tịch: .............................................................
8. Hộ khẩu thường trú (Số nhà, khu phố/thôn, tên đường): ..................................................................................................................................................................
(Xã/phường): ...................................................................... (Quận/huyện): .................................................(Tỉnh/thành phố): .............................................................................

9. Năm tốt nghiệp THPT (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp)
10. Học lực lớp 12: Giỏi

;

Khá

;

TB

12. Thí sinh học chương trình: THPT

;

;

11. Hạnh kiểm lớp 12: Tốt

Yếu

;

Khá

;

TB

;

Yếu

GDTX

13. Nơi học THPT Lớp 12 (Ghi rõ tên lớp, tên trường, địa chỉ nơi trường tọa lạc (xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
Mã tỉnh

Mã trường

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

1
1

14. Khu vực:
15. Đối tượng ưu tiên (nếu có) :

;
;

2
2

;
;

2NT
3

;
;

3
4

;

5

;

6

;

7

THÔNG TIN XÉT TUYỂN
Thí sinh vui lòng điền thông tin kết quả học tập THPT theo bảng dưới đây:
PHƯƠNG ÁN

1
2

MÔN HỌC

TOÁN

VĂN

ANH

PHÁP

LÝ

HÓA

SINH

SỬ

ĐỊA

GDCD

Điểm TB năm học lớp 11
Điểm HK1 lớp 12
Điểm TB năm học lớp 12

Thí sinh vui lòng ghi rõ thông tin thành tích đạt được:
(a) Thành tích đạt được (ghi rõ thành tích, năm) : ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

(b) Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 (điểm thi 3 môn chưa nhân hệ số, chưa tính điểm ưu tiên) :.........................................
(c) Kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2021(chưa tính điểm ưu tiên) :...................................................................................
(d) Điểm TBC học bạ THPT trong 3 học kì (HK 1-2 lớp 11; HK 1 lớp 12) hoặc 2 HK lớp 12: ...................................................................
(e) Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (ghi rõ tên chứng chỉ chỉ và điểm số) :......................................................................................................
(f) Khác : .....................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngành ĐKXT : .........................................................................................................................................................................
Chọn chương trình học: Chương trình Tiêu chuẩn

;

Mã ngành

Chương trình ĐTĐB

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ gửi thư báo kết quả:

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

Điện thoại thí sinh: ............................................ Email: ............................................................................ Facebook: ................................................................
Điện thoại phụ huynh: ............................................ Email: ............................................................................ Facebook: ........................................................
Hồ sơ gồm có:
Học bạ THPT (bản photocopy công chứng);
CMND/CCCD (bản photocopy công chứng);
Điểm thi năng khiếu (nếu có);
Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tự do tốt nghiệp trước 2021);
Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);
Giấy chứng nhận thành tích (nếu có).

Ngày ............. tháng ............ năm 2021

Chữ ký của thí sinh
(ký và ghi rõ họ tên)

