
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2020 

(Dùng cho thí sinh ĐKXT thẳng và xét tuyển bằng năng lực ngoại ngữ) 
 
 

I. Thông tin thí sinh (Yêu cầu điền đầy đủ thông tin):  

1. Họ tên thí sinh:  ................................................................................Giới tính: Nam        Nữ   

2. Ngày, tháng, năm sinh:  .................................... Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):  ........................ 

3. Số CMND/thẻ CCCD: ................................... Dân tộc: ......................  Tôn giáo:.......................... 

4. Hộ khẩu thường trú: Quận/huyện: .................................. Tỉnh/thành phố:.................................... 

5. Email: ...................................................................................  ĐT: .................................................. 

6. Học lớp 12 tại trường:  .................................................... Năm tốt nghiệp: ................................... 

7.  Thành tích (thành tích giành để xét tuyển thẳng): ………………………………………......... 

8. Năm đoạt thành tích:...........................................Kỳ thi đoạt thành tíc: ................................ 

9. Môn đoạt thành tích:………………………………………………………………………..... 

10. Loại thành tích/loại chứng chỉ ngoại ngữ: ………………………………………………….. 

11. Đăng ký xét tuyển thẳng vào ngành học (xếp theo thứ tự ưu tiên):  

 

Số TT  
Mã trường 

(chữ in hoa) 

Mã ngành/Nhóm 

ngành 
Tên ngành/Nhóm ngành 

1 HNM   

2 HNM   

3 HNM   

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm. 

II. Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển (Yêu cầu chính xác để tránh trường hợp thất lạc):  

1. Người nhận:  ........................................................................ Số điện thoại: .................................... 

2. Địa chỉ nhận giấy báo: 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 

 Cam đoan  

Tôi xin cam đoan những thông tin khai trong 

Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi 

xin chịu xử lý theo quy chế hiện hành của Bộ 

GD&ĐT. 

…............, ngày ....... tháng …..  năm 2020 

Chữ ký của thí sinh 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
         

Số phiếu:  


