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

_____________________________________________________   Giới: (Nam ghi: 0; Nữ ghi: 1)

3. Ngày, tháng, năm sinh: (dd/mm/yy)

_________________________________________________________Mã tỉnh, huyện:

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

- Năm lớp 10: ______________________________________________________

- Năm lớp 11: ______________________________________________________

- Năm lớp 12: ______________________________________________________

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

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

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

11. 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

6. Vẽ Mỹ thuật

HỌC LỰC

HẠNH KIỂM

NV 1: ______________________________________ Mã ngành:

NV 2: ______________________________________ Mã ngành:

HƢỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019

(Hình thức xét tuyển từ điểm học bạ THPT)

2. Họ tên thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu ): 

4. Nơi sinh (tỉnh, TP): ______________________________  5. Dân tộc: _____________

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

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

_______________________________________________________Số điện thoại:_____________________________

13. 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  tƣơng ứng với ngành đăng ký xét tuyển)

Điểm Lớp 10 

(TBC cả năm)

Điểm Lớp 11

(TBC cả năm)
Điểm Lớp 12

(TBC học kỳ 1 hoặc 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.

14. Sau khi tìm hiểu rõ các quy định về tiêu chí, điều kiện xét tuyển của nhà trường, tôi đăng ký xét tuyển các 

nguyện vọng như sau: 

Ngày     tháng     năm 2019 ….……., ngày     tháng    năm 2019

Thí sinh (ký và ghi họ tên) Nơi nhận hồ sơ (Ký và ghi rõ họ tên)

* Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đƣờng bƣu điện theo địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo, Trƣờng Đại học Xây dựng Miền 

Trung, số 24 Nguyễn Du, phƣờng 7, Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: 02573.827618; 0935484235

1. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Nộp bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp và Học bạ THPT để xét điểm;
2. Thí sinh đang học lớp 12: Nộp phiếu đăng ký trước; sau khi có điểm tổng kết cả năm thì nộp bổ sung học bạ THPT và chứng nhận tốt 

nghiệp trước thời gian xét theo thông báo của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;

3. 01 phong bì dán tem ghi rõ họ tên địa chỉ nhận thư để gửi giấy báo trúng tuyển.

Đợt ............. 


