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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG HOC̣ BA ̣THPT NĂM 2019 

(ĐỊA ĐIỂM ĐÀOT ẠO: CƠ SỞ SƠN TÂY) 

1. Họ và tên của thí sinh (Viết in hoa cả họ và tên) :  ............................................................................   

                                                                                                     Giới tính:   Nam                   Nữ 

2. Ngày, tháng và năm sinh 

 

 (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)                 ngày        tháng             năm 

3. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi chính xác tên trường: THPT, THPT chuyên, THPT BC,  

THPT DL và địa chỉ trường: tỉnh, thành phố): ..........................................................................................  

Quận/Huyện: ..............................................................  Tỉnh/TP: .................................................................  

4. Năm tốt nghiệp THPT (Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô) 
 

5. Số chứng minh nhân dân (Ghi mỗi số vào 1 ô)       

 cấp ngày .…..…/..……/…....… tại  ...........................................................................................................  

6. Địa chỉ liên lạc:  ...................................................................................................................................  

Địa chỉ có thể gửi thư qua bưu điện : .........................................................................................................  

Quận/Huyện: ..............................................................  Tỉnh/TP: .................................................................  

 Điện thoại (bắt buộc, ghi đầy đủ mã vùng):  ....................... ......................  Di động:  ...............................  

 Email (Các thông báo quan trọng và kết quả thi, xét tuyển sẽ được nhà trường gửi cho thí sinh theo địa 

chỉ này):  .....................................................................................................................................................  

7. Đối tượng, Khu vực: Đối tượng:                     Khu vực:  

8.   Kết quả học tập của thí sinh: 

Tổ hơp̣ môn xét tuyển Điểm trung biǹh HK1 lớp 12 Điểm trung biǹh HK2 lớp 12 

Môn1:    

Môn2:    

Môn3:    

Tổng điểm 3 môn (HK1+HK2):  

Ghi chú : Điểm Xét tuyển Đại học = Tổng Điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 ≥ 30 điểm 

    Nếu tổng điểm 3 môn xét tuyển < 30 điểm, thí sinh choṇ tổ hơp̣ môn khác để xét tuyển.  

   Ghi rõ tên môn xét tuyển vào các muc̣ Môn 1, Môn 2, Môn 3.     
         

9.   Ngành/ Chuyên ngành đăng ký dự thi, xét tuyển (xét tuyển theo thứ tự từ trên xuống dưới):  

1. Tên ngành: ............................................................................................................................................  

Tổ hợp môn xét tuyển: ..............................................................................................................................  

2. Tên ngành: ............................................................................................................................................  

Tổ hợp môn xét tuyển: ..............................................................................................................................  

3. Tên ngành: ............................................................................................................................................  

Tổ hợp môn xét tuyển: ..............................................................................................................................  

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.  

  Hà Nội, ngày .......... tháng ......... năm 2019 

 Cán bộ nhận Hồ sơ Thí sinh 

 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

  



 

  Tổng điểm 3 môn xét tuyển (côṭ điểm trung bình 02 HK lớp 12) đạt từ 30 điểm trở lên đối với trình độ      

đại học. 

 

 

 

Hướng dẫn cách tính điểm Xét tuyển theo học bạ THPT 
 

 

 
 

Ví dụ: thí sinh đăng ký Xét tuyển ngành Quản trị nhân lực, có 3 tổ hợp môn chọn để xét tuyển, cụ thể:  

Tổ hợp môn Xét tuyển (Choṇ 1 trong 3 tổ hơp̣ môn Xét tuyển) 

1.Toán, Lý, Hoá 

2.Toán, Lý, Ngoại ngữ 

3.Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ 

Kết quả Xét tuyển tổ hợp môn thứ nhất (Toán, Lý, Hóa) được tính như sau: 

Tổ hơp̣ môn Xét tuyển Điểm trung biǹh HK1 lớp 12 Điểm trung biǹh HK2 lớp 12 

Môn1: Toán 6.5 5.0 

Môn2: Lý 5.7 6.3 

Môn3: Hóa 6.5 5.8 

Tổng điểm 3 môn (HK1+HK2): 35.8 

Nếu tổ hợp môn Xét tuyển thứ nhất < 30 điểm, thí sinh xét tiếp các tổ hợp môn 

còn lại cho đến khi đaṭ yêu cầu. 
 

 

 




