BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO
TRƯỜNG ÐẠI HỌC HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ÐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
Kính gửi : HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh chữ in hoa có dấu)
……………………………………………………………..……. Giới tính: (nữ ghi 1, nam ghi 0)
2. Ngày, tháng, năm sinh
(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
3. Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân :

4. Dân tộc : …………………………………………5. Nơi sinh : ………………………………………………….
6. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………..

Mã tỉnh

Mã huyện

…………………………………………………………………………………...
7. Đối tượng ưu tiên: (thuộc đối tượng nào thì khoanh vào đối tượng đó)
01 02 03 04 05 06
8. Khu vực ưu tiên: (thuộc khu vực nào thì khoanh vào khu vực đó)
KV 1

KV 2NT

KV 2

KV 3

9. Năm tốt nghiệp THPT: (ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp)
10. Nơi học THPT hoặc tương đương

Mã tỉnh

Mã trường

Lớp 10: ………………………………………………………………..
Lớp 11: ………………………………………………………………..
Lớp 12: ………………………………………………………………..
11. Điện thoại liên lạc: ………………………….……. Email: ……………………………………………...
12. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
13. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: (Khoanh vào 1 hình thức xét tuyển)
01 - Kết quả thi THPT QG

02 - Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội

03 - Kết quả Học bạ THPT

04

05 - Tuyển thẳng

- Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHHB

Điểm
môn xét
tuyển
(theo
hình
thức 01,
02)

Tổ
Ngành xét tuyển
(ưu tiên theo thứ tự)

Mã ngành

hợp

Tên môn xét

xét

tuyển

tuyển

Điểm môn xét tuyển
(theo hình thức 03, 04, 05)
Lớp 11
HK1

HK2

Lớp 12
HK1

Cả
năm

HK2

14. Thành tích thí sinh đạt được:
Cấp
Đạt giải/Huy chương/Thành viên đội
tuyển

Quốc

Quốc

tế

gia

Tỉnh/
Thành

Trường

Môn đạt giải

Năm đạt
giải

phố

15. Chính sách ưu tiên khác (nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan những lời khai trên 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 2020
Chữ ký của thí sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

