TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

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

Số phiếu: …………….

PHIẾU ĐĂNG KÝ THI VÀ XÉT TUYỂN NĂNG KHIẾU NĂM 2017
Đợt xét tuyển: .........................
Đăng ký xét tuyển vào: Trường Đại học Hùng Vương

Mã trường: THV

Họ và tên thí sinh: …………………………………… Ngày sinh: ……/………/…………….
Giới tính: ……………….. ………………………....... Số CMTND: …………………………
Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………….
Chế độ ưu tiên: Khu vực:
Đối tượng ưu tiên:
Tổng điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực: ………………………………………………….
Lựa chọn 1: Đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2017
SBD dự thi THPT: ………………, có kết quả: Môn 1: ………..……… điểm ……………….…
Môn 1: ………..……… điểm ……………….…

Lựa chọn 2: Đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả học tập trong chương trình THPT
Môn học

Lớp 12
Điểm học kỳ 1

Điểm học kỳ 2

1.
2.

NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ THI, XÉT TUYỂN NĂNG KHIẾU
1. Ngành: …………..…………………… Mã ngành:………..… Tổ hợp môn xét tuyển: …….
(Lựa chọn xét Cao đẳng Giáo dục Mầm non nếu không đạt hệ đại học  )
Địa chỉ báo tin: (Ghi rõ tổ/thôn/xóm, xã/phường, huyện/thị/thành phố, tỉnh) ………..………………..…….
………..………………..………………..………………..……… Điện thoại: ………..…………….
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
..............., ngày
tháng
năm 2017
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)
- Địa chỉ nhận hồ sơ ĐKXT: Trường Đại học Hùng Vương
Cơ sở TP. Việt Trì – Phường Nông Trang – TP. Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.
Cơ sở TX. Phú Thọ - Phường Hùng Vương – TX. Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ.

Lưu ý: - Sau khi nộp hồ sơ mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung trên phiếu đăng ký sẽ không được chấp nhận. Thí sinh không được sửa
đổi, rút hồ sơ trong thời gian đợt xét tuyển.
- Thí sinh gửi kèm Phiếu đăng ký này bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, bản sao học bạ THPT (Đối với thí sinh xét tuyển
hệ liên thông chính qui gửi kèm theo bản sao bảng điểm và bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng hoặc hệ trung cấp).
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