
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
      

                               
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

 

 

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

 ........................................................................................................  Giới: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)  

2. Ngày, tháng, và 02 số cuối của năm sinh                                                      

(nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)        Ngày         tháng           năm 

3. Hộ khẩu thường trú:  

Xã (phường) …………………….. huyện (quận)…………………..tỉnh(Tp):……..…….……..  

4. Dân tộc (ghi bằng chữ) ..................................................................  

5. Giấy chứng minh nhân dân số (ghi mỗi số vào 1 ô)  

(Số CMND phải trùng khớp với số CMND ghi trên phiếu đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia) 

6. Địa chỉ liên hệ:  .....................................................................................................................................  

Email:  ....................................................................................................................................................  

    Điện thoại:  ..............................................................................................................................................  

7. Học sinh Trường THPT: .........................................................................................................                                         

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

9. Đăng kí dự thi năng khiếu ngành:                                                                         Mã ngành 

               Đại học Quản lý văn hóa (CN Tổ chức sự kiện) 

               Cao đẳng Giáo dục Mầm non                                                         

               Cao đẳng Thanh nhạc  

         

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

    - Phiếu đăng ký dự thi  (Phiếu số 1)              

    - Bản photocopy 2 mặt Giấy chứng minh nhân dân trên 1 mặt giấy A4 

    - 02 ảnh cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng  

- Lệ phí dự thi: 300.000đ  

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

Ghi chú: Thời gian nộp hồ sơ và thi năng khiếu các đợt  (xem thông báo tại website: uhl.edu.vn) 

 
Ngày ..... tháng ...... năm 2020 

Cán bộ nhận hồ sơ 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày ..... tháng ...... năm 2020 

Chữ ký của thí sinh 

        

Biểu 4 

Phiếu số 1 

(Lưu nơi nhận hồ sơ) 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

 

 

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

 ........................................................................................................  Giới: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)  

2. Ngày, tháng, và 02 số cuối của năm sinh                                                      

(nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)        Ngày         tháng           năm 

3. Hộ khẩu thường trú:  

Xã (phường) …………………….. huyện (quận)…………………..tỉnh(Tp):……..…….……..  

4. Dân tộc (ghi bằng chữ) ..................................................................  

5. Giấy chứng minh nhân dân số (ghi mỗi số vào 1 ô)  

(Số CMND phải trùng khớp với số CMND ghi trên phiếu đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia) 

6. Địa chỉ liên hệ:  .....................................................................................................................................  

Email:  ....................................................................................................................................................  

    Điện thoại:  ..............................................................................................................................................  

7. Học sinh Trường THPT: .........................................................................................................                                         

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

9. Đăng kí dự thi năng khiếu ngành:                                                              Mã ngành 

               Đại học Quản lý văn hóa (CN Tổ chức sự kiện) 

               Cao đẳng Giáo dục Mầm non                                                         

              Cao đẳng Thanh nhạc  

         

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

    - Phiếu đăng ký dự thi  (Phiếu số 1)              

    - Bản photocopy 2 mặt Giấy chứng minh nhân dân trên 1 mặt giấy A4 

    - 02 ảnh cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng  

- Lệ phí dự thi: 300.000đ  

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

Ghi chú: Thời gian nộp hồ sơ và thi năng khiếu các đợt  (xem thông báo tại website: uhl.edu.vn) 

 
Ngày ..... tháng ...... năm 2020 

Cán bộ nhận hồ sơ 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày ..... tháng ...... năm 2020 

Chữ ký của thí sinh 

        

 

Biểu 4 

Phiếu số 2 

 (Giao lại cho thí sinh) 


