
 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2020 

 (Dành cho thí sinh xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia) 

 
 

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết chữ in hoa có dấu)                                  Số phiếu:................. 

………………………………………………….....Giới tính (nữ ghi 1, nam ghi 0):   

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh  

(Nếu ngày tháng nhỏ hơn mười ghi số 0 ở đầu ô):  

3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):  ........................ ……………b) Dân tộc (ghi bằng chữ)………... 

4. Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân  

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

5. Hộ khẩu thường trú:                                                     
 

 Xã (phường)………………………….., huyện(quận)…………………, tỉnh (thành phố)……….……….. 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1: 

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

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi rõ tên trường, điền mã trường vào các ô) 

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

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

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

7. Điện thoại:................................................... Email:..................................................................................  

8. Địa chỉ báo tin: ........................................................................................................................................ .... 

9. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

Khoanh tròn vào loại đối tượng ưu tiên được hưởng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. 

Sau đó ghi kí hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống 

10. Khu vực tuyển sinh:  

Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3. 

Sau đó ghi mã khu vực (1-KV1, 2NT-KV2-NT, 2-KV2, 3-KV3) vào ô trống 

11. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô) 

12. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chính quy các ngành: 

Thứ tự 

nguyện vọng 

ưu tiên 

Mã ngành Tên ngành 
Mã tổ hợp 

môn xét tuyển 
Ghi chú 

1     

2     
  

13. Hồ sơ gồm có: (Cán bộ thu hồ sơ ghi mục này bằng cách tích dấu X vào ô trống) 

    - Phiếu đăng ký xét tuyển (Phiếu số 1)              

    - Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 (bản chính) 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ  

- Giấy tờ khác:…………………………………………………………………………………….. 
   

Ngày ..... tháng ...... năm 2020 

Cán bộ nhận hồ sơ 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày ..... tháng ...... năm 2020 

Chữ ký của thí sinh 

Ngày Tháng

g 
Năm 

Phiếu số 1 

(Lưu nơi nhận hồ sơ) 

Mã tỉnh Mã trường 

Biểu 1 
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