
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2021
(Dành cho thí sinh nước ngoài)

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

Nguyện vọng       : Tên ngành:........................................................................................................................................
Mã ngành

Chương trình Tiêu chuẩn ;      Chương trình ĐTĐBChọn chương trình học:

Nguyện vọng       : Tên ngành:........................................................................................................................................
Mã ngành

Chương trình Tiêu chuẩn ;      Chương trình ĐTĐBChọn chương trình học:

Nguyện vọng       : Tên ngành:........................................................................................................................................
Mã ngành

Chương trình Tiêu chuẩn ;      Chương trình ĐTĐBChọn chương trình học:

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

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

THÔNG TIN XÉT TUYỂN

Mã hồ sơ: 
TS không ghi mục này

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

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

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

7. Quốc tịch: 

(Tỉnh/thành phố)

(ghi đủ thông tin: số nhà, tên đường, khu tổ khu phố, phường/xã, huyện/quận, thành phố/tỉnh)

* Các loại giấy tờ trong hồ sơ ứng tuyển cần dịch sang
tiếng Việt hoặc tiếng Anh và được công chứng.

3. Nơi sinh ............................................................................ /......... /.................

4. Dân tộc: .......................................................................... 5. Tôn giáo: ...................................................................................................

1. Họ tên thí sinh 

Giới tính

2. Ngày, tháng, năm sinh

6. Passport/ID Card

(Ghi theo Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

(Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

THÔNG TIN THÍ SINH

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

8. Địa chỉ nơi ở trước khi nhập cảnh vào Việt Nam

9. Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam 

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

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ gửi thư báo kết quả: ................................................................................................................................................................................................................

Điện thoại thí sinh: ............................................ Email: Facebook:............................................................................ ................................................................

Điện thoại phụ huynh: 
Thông tin người liên hệ tại Việt Nam: Họ và tên:
Số điện thoại:
Địa chỉ liên lạc:

Email:

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

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

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

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

Email: Facebook:............................................................................ ........................................................

Hồ sơ gồm có: 
Học bạ THPT hoặc hồ sơ tương đương theo quy định;
Bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tú tài quốc tế;
Giấy khai sinh;
Chứng chỉ ngoại ngữ;
Hộ chiếu;
Ba (03) ảnh 3x4 cm;

Giấy xác nhận sức khỏe;
Sơ yếu lý lịch; 

ảnh
3x4


