
 BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

MIỀN TRUNG

1. Số phiếu (Trường Đại học Xây dựng Miền Trung ghi ):

2. Ngành đăng ký: _________________________________Mã ngành:

3. Họ tên thí sinh (viết in hoa ): _______________________________Giới tính (Nam ghi: 0; Nữ ghi: 1)

4. Ngày, tháng, năm sinh: (dd/mm/yy)

_________________________________________________________Mã tỉnh, huyện:

8. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi rõ mã tỉnh, mã trường):

- Năm lớp 10: ______________________________________________________

- Năm lớp 11: ______________________________________________________

- Năm lớp 12: ______________________________________________________

9. Đối tượng ưu tiên (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; để trống nếu không thuộc ĐT nào)           

10. Thuộc khu vực: (ghi KV1; KV2; KV2-NT; KV3 vào ô)

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

13. Ngành tốt nghiệp:__________________________________________Xếp loại TN:_____________________

14. Chứng minh nhân dân số (điền vào ô trống): 

Mã tổ hợp______

1. Toán

2. Vật lý

3. Hóa học

4.Ngữ văn

5. Anh văn

HỌC LỰC

HẠNH KIỂM

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2020
(Hình thức xét tuyển từ điểm học bạ THPT)

5. Nơi sinh (tỉnh, TP): ________________________________________________  6. Dân tộc: ______________________________

7. Hộ khẩu thường trú ( ghi rõ xã, phường, huyện, tỉnh): __________________________________________________

15. Địa chỉ gửi Giấy báo trúng tuyển (ghi rõ tên người nhận, số nhà, đội, thôn, xã, phường):_______________________________________

12. Tên trường tốt nghiệp trình độ Cao đẳng: _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________Số điện thoại:__________________________________

16. Điểm học bạ THPT (thí sinh ghi hạnh kiểm, học lực và điểm tổng kết 3 môn cao nhất trong tổ hợp xét tuyển của 3 

năm THPT hoặc chỉ năm lớp 12  tương ứng với ngành đăng ký xét tuyển)

Điểm Lớp 10 

(TBC cả năm)
Điểm Lớp 11
(TBC cả năm)

Điểm Lớp 12

(TBC cả năm)

Tôi xin cam đoan những nội dung ghi trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.

* Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền 
Trung, khu B, đường Hà Huy Tập, Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: 02573.827618; 0935484235

1. Thí sinh nộp bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp cao đẳng; Bảng điểm Cao đẳng và Học bạ THPT để xét điểm;

Ảnh 3x4

2. Nộp 01 phong bì dán tem ghi rõ họ tên địa chỉ nhận thư để gửi giấy báo trúng tuyển.

Ngày     tháng     năm 2020 ….……., ngày     tháng    năm 2020
Thí sinh (ký và ghi họ tên) Nơi nhận hồ sơ (Ký và ghi rõ họ tên)


