BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020
(Diện xét tuyển theo phương thức kết hợp)

Ảnh 4*6cm

Thí sinh không ghi mục này

Số hồ sơ: BVH/BVS .........................
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)
NGUYỄN ĐỨC MINH
.......................................................................................................................................
Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 0
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
0 1
0 1
0 2
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

Ngày

Năm

Tháng

Hà Nội
3. Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố) ...................................................................................................................................................
..........................
4. Giấy CMND/căn cước CD (Ghi như hồ sơ đăng ký dự thi) 0 0 0 1 2 3 4
5. Nơi học THPT (ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường):
THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội
Năm lớp 10 ...................................................................................................................................................
0
THPT
chuyên
Nguyễn
Huệ,
Hà
Đông,
Hà
Nội
Năm lớp 11 ................................................................................................................................................... 0
THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội
Năm lớp 12 ...................................................................................................................................................
0

5 6 7 8 9
1
1
1

0 1 2
0 1 2
0 1 2

Mã tỉnh

Mã trường

Thí sinh tốt nghiệp (Đánh dấu X): Trước năm 2020
Tốt nghiệp năm 2020
6. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh (nếu có):. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
7. Khu vực ưu tiên: KV1, KV2-NT, KV2, KV3

X

(Thí sinh khoanh tròn vào khu vực và đối tượng mình được ưu tiên, nếu không thuộc đối tượng ưu tiên nào thì để trống)

NGUYỄN ĐỨC MINH, nhà 1, đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
8. Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

024. 3123 4567
9. Số điện thoại: ..............................................................
10. Hạnh kiểm: Lớp 10

Tốt

nguyenducminh@gmail.com
Email: .....................................................................................................................

Lớp 11

11. Kết quả điểm TBC học tập: Lớp 10

Tốt

8,5

Lớp 12 (Học kỳ 1)
Lớp 11

9,0

Tốt

Lớp 12 (Học kỳ 1)

8,7

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Chỉ đăng ký tối đa 02 nguyện vọng)
1. Có chứng chỉ IELTS X TOEFL
SAT
ACT

6.5
20/05/2020 Đơn vị cấp chứng chỉ .............................................................
Hội đồng Anh
Điểm thi .........................
Ngày cấp chứng chỉ ................................
Toán
2. Có giải cấp Tỉnh hoặc TP trực thuộc TW
Môn đoạt giải ............................................................................................
Cấp TP
Sở GD&ĐT TP Hà Nội
2020
Loại giải .......................................
Năm đoạt giải ...........................
Nơi cấp ...............................................................................................
3. Đăng ký xét tuyển:
TTNV Mã ngành

01

02

7480201

7480202

Tên ngành

Công nghệ
thông tin

An toàn thông
tin

Mã tổ hợp

Tên môn và điểm trung bình các môn theo tổ hợp
Lớp 11

Lớp 12 (HK1)

A00

Lớp 10
Tên môn
Môn 1: ………….…
8,0
Toán
Lý
Môn 2: ………….…
8,0
Hóa
Môn 3: ………….…
8,0

8,2
8,2
8,2

8,5
8,5
8,5

Lớp 11

Lớp 12 (HK1)

A01

Lớp 10
Tên môn
Môn 1:Toán
………….…
8,0
Môn 2: Lý
………….…
8,0
Môn 3: Anh
………….…
8,0

8,2
8,2
8,2

8,5
8,5
8,5

Tôi xin cam đoan những lời khai trong hồ sơ ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo
đúng quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày ........... tháng .......... năm 2020
Họ tên, chữ ký thí sinh

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
(Diện xét tuyển theo phương thức kết hợp)
A. THÔNG TIN THÍ SINH
1. Mục 1 (Họ và tên): Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu
Giới tính: Nữ ghi 1, Nam ghi 0
2. Mục 2 (ngày, tháng, năm sinh): Ghi đúng như giấy khai sinh. 02 ô đầu tiên ghi ngày, 02 ô tiếp theo
ghi tháng, 04 ô còn lại ghi năm sinh. Nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 (từ 1-9), thì ghi thêm số 0 vào ô
phía trước (ví dụ: 01, 02…. 09).
3. Mục 3 (Nơi sinh): Ghi tên tỉnh/thành phố. Nếu sinh tại nước ngoài, ghi tên quốc gia.
4. Mục 4 (Giấy CMND/căn cước CD): Với Chứng minh nhân dân mẫu cũ (9 chữ số), 03 ô đầu để
trống, ghi 9 số vào 9 ô còn lại. Với Chứng minh nhân dân mẫu mới (12 số) hoặc Thẻ căn cước công
dân, ghi đủ 12 số vào 12 ô tương ứng.
5. Mục 5 (Nơi học THPT): Ghi rõ tên trường THPT, địa chỉ (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố nơi
trường đóng). Ghi mã tỉnh vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo. Nếu mã trường có 1 chữ số,
ghi 2 số 0 vào ô đầu tiên, nếu mã trường có 2 chữ số, ghi số 0 vào ô đầu tiên.
6. Mục 6 (Đối tượng ưu tiên tuyển sinh): Thí sinh tự xác định đối tượng ưu tiên, khoanh tròn vào một
trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng theo quy định
tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
hệ chính quy hoặc văn bản hướng dẫn. Nếu khai thiếu trung thực sẽ bị xử lý theo các quy định hiện
hành. Thí sinh thuộc diện ưu tiên phải nộp đủ giấy tờ minh chứng hợp pháp cho Học viện khi đến nhập
học; nếu không thuộc đối tượng ưu tiên nào thì để trống.
7. Mục 7 (Khu vực ưu tiên): Thí sinh khoanh tròn vào khu vực tương ứng theo quy định của Bộ
GD&ĐT. Trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, học ở đâu lâu hơn, thì hưởng ưu tiên khu vực
đó. Nếu mỗi năm học một trường có mức ưu tiên khu vực khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này,
nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp THPT ở đâu hưởng ưu tiên khu vực tại đó. Đối với thí sinh
được ưu tiên theo hộ khẩu thường trú, căn cứ vào quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy;
tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và hướng dẫn của Bộ GDĐT để
ghi cho đúng khu vực ưu tiên được hưởng.
8. Mục 8 (Địa chỉ liên hệ): Thí sinh ghi rõ họ tên người liên hệ, địa chỉ chi tiết: xóm (số nhà), thôn
(đường phố, ngõ ngách), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố).
9. Mục 9 (Số điện thoại, Email): Ghi rõ số điện thoại, địa chỉ email cá nhân để nhận thông báo của
Học viện.
10. Mục 10 (Hạnh kiểm): Ghi mức hạnh kiểm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (Học kỳ 1) theo học bạ THPT.
11. Mục 11 (Kết quả điểm TBC học tập): Ghi kết quả điểm trung bình cộng lớp 10, lớp 11 và lớp 12
(Học kỳ 1) theo học bạ THPT.
B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
1. Mục 1 (Có chứng chỉ ngoại ngữ): Nếu có chứng chỉ ngoại ngữ nào, thí sinh đánh dấu “X” vào ô
tương ứng, ghi điểm số, nơi cấp. Nếu không, để trống nội dung này.
2. Mục 2 (Có giải cấp Tỉnh hoặc TP trực thuộc TW): Nếu có giải thí sinh ghi rõ môn đoạt giải, loại
giải, năm đoạt giải, nơi cấp. Nếu không, để trống nội dung này.
3. Mục 3 (Đăng ký xét tuyển):
Ghi đủ 7 chữ số vào ô Mã ngành; Ghi tên ngành học; 03 chữ số vào ô Mã tổ hợp. Một hồ sơ có tối đa
02 nguyện vọng.
Ghi tên môn và điểm trung bình các môn theo tổ hợp năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (Học kỳ 1).
Ghi chú: Đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2020 thì kết quả điểm trung bình chung
học tập học kỳ I lớp 12 có thể thay thế bằng điểm trung bình chung học tập lớp 12.

