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(Diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021) 
 
 

 

A. THÔNG TIN THÍ SINH 
1. Họ và tên của thí sinh: (Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

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

 2. Ngày, tháng, năm sinh: (Năm sinh ghi hai số cuối,
nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)        Ngày          Tháng      Năm 

3. Nơi sinh: (tỉnh hoặc thành phố) ................................................................... Dân tộc: ................................. 
4. Giấy CMND/CCCD: (Ghi như hồ sơ đăng ký dự thi TNTHPT)   

5. Hộ khẩu thường trú:  
 

(Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng dưới): 
......................................................................................................................................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực I:                Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn:  

6. Nơi học THPT: (ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường) 

Năm lớp 10 ................................................................................................................. 

Năm lớp 11 ................................................................................................................. 

Năm lớp 12 ................................................................................................................ 
                                                                                                                                                             

7. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (nếu có).                      
 (Đối tượng ưu tiên từ 01 đến 07 theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh đính kèm minh chứng đối tượng ưu 
tiên khi nộp hồ sơ xét tuyển). 
8. Khu vực  tuyển sinh:                      
 (Ghi rõ khu vực tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh được ưu tiên theo khu vực đính kèm minh 
chứng đối tượng ưu tiên khi nộp hồ sơ xét tuyển). 
9. Địa chỉ liên hệ: (Thí sinh ghi rõ để Học viện gửi giấy báo khi trúng tuyển: Số nhà; thôn/xóm/tổ dân phố; 
xã/phường; huyện/quận; tỉnh/thành phố). 
……………………………………........................................................................................................................

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

10. Số điện thoại:...............................................................Email:.................................................................... 

11. Thí sinh học chương trình THPT                      Thí sinh học chương trình GDTX 

 

 

 

Số hồ sơ: 

           
 

   
    
 
   
 

Mã tỉnh (Tp)  Mã huyện (quận) Mã xã (phường) 

  

 

  

  Mã tỉnh       Mã trường 



 
B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

TT Mã xét tuyển Ngành/ chuyên ngành ĐKXT Mã tổ hợp môn 
ĐKXT 

Thứ tự (*)                
nguyện vọng 

Chương trình đại trà (Thí sinh chọn một trong các tổ hợp ĐKXT in nghiêng) 

6   7220201 Ngôn ngữ Anh                            (A01, D01, D07)   
7   7310101 Kinh tế                                        (A01, D01, D07)   
8   7340101 Quản trị kinh doanh            (A00, A01, D01, D07)   
9   7340201 Tài chính - Ngân hàng                 (A00, A01, D07)   

10   7340201D Tài chính - Ngân hàng                                (D01) D01  
11   7340301 Kế toán                                        (A00, A01, D07)   
12   7340301D Kế toán                                                        (D01) D01  
13   7340405 Hệ thống thông tin quản lý  (A00, A01, D01, D07)   

 (*) Ghi thứ tự nguyện vọng bằng số; 1 là nguyện vọng cao nhất...; thứ tự nguyện vọng chung cho cả Chương trình 
chất lượng cao và Chương trình chuẩn. 
Tổng số nguyện vọng đăng ký bằng số: .................................; bằng chữ: .......................................................... 
 

 

C.  THÔNG TIN HIỂU BIẾT VỀ NGÀNH HỌC 
(Lý do chọn ngành/ chuyên ngành học ở nguyện vọng 1/ khoảng 100 từ): 
.........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

  Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật, nếu sai                  
tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

        Ngày ....... tháng ....... năm 2021                                               Ngày ........ tháng ........ năm 2021 
       Họ tên, chữ ký của cán bộ nhận hồ sơ                                                Họ tên, chữ ký thí sinh  
 


