








CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2022
 (ĐKXT ĐỢT BỔ SUNG)

1. Họ và tên của thí sinh:(Viết đúng như 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:(Xã, huyện, tỉnh): …………………………………………………………………………... Dân tộc: ….…………...

4. Quê quán: ………….……………………………………..……….…………
…………………………………………………………………..………………. Mã tỉnh Mã huyện Mã xã

5. Nơi thường trú: ………….…………………………………..………………
…………………………………………………………………..………………. Mã tỉnh Mã huyện Mã xã

Nơi thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 Nơi thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn

6. Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:

7. Nơi học THPT hoặc tương đương Mã tỉnh Mã trường

Lớp 10: ……………………………………………………………………..………
Lớp 11: ……………………………………………………………………..………
Lớp 12: ……………………………………………………………………..………

8. Khu vực ưu tiên: Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu khu vực đó KV1 KV2-NT KV2 KV3

9. Đối tượng ưu tiên: …………………………………………………………………………………….

10. Năm thi tốt nghiệp THPT: ………………….………………………………………...……

11. Xếp loại học lực lớp 12: ……………………..…… Xếp loại tốt nghiệp THPT …………….………………
12. Kết quả học tập năm lớp 12 (điểm tổng kết cả năm): Toán Hóa Sinh

13. Điểm bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT Toán Hóa Sinh

14. Ngành đăng ký xét tuyển: (Y tế công cộng, Y học dự phòng, Điều dưỡng)

Nguyện
vọng

Mã ngành Tên ngành Mã phương thức
xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

NV1
NV2
NV3
NV4
NV5

13. Điện thoại liên lạc: …………………...….. Email: ………………………………………………………….

14. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….……….
 …………………………………………………………………………………………………...……….……….

Cam đoan
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu
ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin

chịu xử lý theo các quy định hiện hành.
Ngày         tháng       năm 20…

Thí sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh
4x6

Xác nhận
Người khai Phiếu này đang cư trú ở

xã, phường..................................................................
huyện..........................................................................
tỉnh..............................................................................

Ngày          tháng        năm  20….
Người xác nhận
(Ký tên và đóng dấu)

Số phiếu:


