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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

Ảnh 4x6 

 

4 x 6 PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

(Theo chương trình phát triển nguồn nhân lực các tỉnh khu vực  

Tây Nam Bộ - CV4348/BGDĐT-GDĐT) 

 

 

 

1. Họ và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

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

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

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)         

 ngày  tháng  năm 

 

3. Nơi sinh (Ghi rõ xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố) 

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

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

4. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố) 

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

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

5. Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân 

    (Ghi mỗi chữ số vào một ô) 
            

 

6. Nơi học THPT (Ghi tên trường, xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố và ghi mã tỉnh, mã trường) 

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

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

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

 Mã Tỉnh Mã Trường 
  

7. Đạt danh hiệu học sinh giỏi (Ghi dấu X vào ô) Lớp 10  Lớp 11  Lớp 12  

 8. Là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh/thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 

      Môn: ................................... Năm: ........................................... 

9. Đạt hạnh kiểm 

Năm lớp 10 Năm lớp 11 Năm lớp 12 

   

10. Điểm trung bình (ĐTB) (Năm học) 
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Năm lớp 10 Năm lớp 11 Năm lớp 12 

Trung bình cộng 

(ĐTB năm lớp 10, ĐTB lớp 11 

và ĐTB lớp 12) 

    

11. Thứ tự nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển (UTXT) 

Thí sinh được đăng ký tối đa không quá 03 nguyện vọng UTXT vào các trường đại học thành viên, 

khoa trực thuộc của ĐHQG-HCM (gọi tắt là đơn vị): 

- Trường hợp thí sinh đăng ký mỗi đơn vị 01 nguyện vọng: các nguyện vọng UTXT có thứ tự ưu tiên 

như nhau, thí sinh được xét tuyển bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên.  

- Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 nguyện vọng trở lên vào cùng 01 đơn vị: thí sinh cần sắp xếp các 

nguyện vọng UTXT trong cùng 01 đơn vị theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là 

nguyện vọng cao nhất), thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong 

danh sách các nguyện vọng đã đăng ký vào cùng 01 đơn vị. 

- Số lượng bộ hồ sơ đăng ký UTXT tương ứng với số lượng đơn vị thí sinh đã đăng ký. 

Tên trường: ....................................................................................... Mã trường:    

a) Nguyện vọng UTXT thứ nhất (NV1) 

Mã ngành Tên ngành 

Điểm trung bình Tổ hợp môn xét tuyển 

Năm 

Tên môn 1: 

………………… 

Tên môn 2: 

………………… 

Tên môn 3: 

………………… 

Tổng ĐTB 

3 môn 

  

Lớp 10     

Lớp 11     

Lớp 12     

Tổng ĐTB môn 

của 3 năm 
    

b) Nguyện vọng UTXT thứ hai (NV2) 

Mã ngành Tên ngành 

Điểm trung bình Tổ hợp môn xét tuyển 

Năm 

Tên môn 1: 

………………… 

Tên môn 2: 

………………… 

Tên môn 3: 

………………… 

Tổng ĐTB 

3 môn 

  

Lớp 10     

Lớp 11     

Lớp 12     

Tổng ĐTB môn 

của 3 năm 
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c) Nguyện vọng UTXT thứ ba (NV3) 

Mã ngành Tên ngành 

Điểm trung bình Tổ hợp môn xét tuyển 

Năm 

Tên môn 1: 

………………… 

Tên môn 2: 

………………… 

Tên môn 3: 

………………… 

Tổng 

ĐTB 

3 môn 

  

Lớp 10     

Lớp 11     

Lớp 12     

Tổng ĐTB môn 

của 3 năm 
    

Đề nghị thí sinh đăng ký tên môn ưu tiên xét tuyển theo đúng thứ tự sau: 

A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Tiếng Anh; A02: Toán, Lý, Sinh; B00: Toán, Hóa, Sinh;  

C00: Văn, Sử, Địa; C01: Văn, Toán, Lý; D01: Toán, Văn, Tiếng Anh; D02: Toán, Văn, Tiếng Nga; 

D03: Toán, Văn, Tiếng Pháp; D04: Toán, Văn, Tiếng Trung; D05: Toán, Văn, Tiếng Đức; D06: Toán, 

Văn, Tiếng Nhật; D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh; D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh; D14: Văn, Sử, Tiếng Anh; 

D15: Văn, Lý, Tiếng Anh; D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh; V00: Toán, Lý, Vẽ; V01: Toán, Văn, Vẽ. 

Điểm trung bình các môn xét tuyển (Ghi các điểm vào ô năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 tương ứng với 

các môn đã chọn theo tổ hợp môn xét tuyển. Đối với môn Khoa học tự nhiên (KHTN) của tổ hợp môn 

D90 là điểm trung bình cộng của 3 môn Lý, Hóa, Sinh). 

 

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

12. Địa chỉ báo tin: ............................................................................................................................. ..................................................... 

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

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

Điện thoại (Nếu có): ................................................... Email: ………………………………………........................... 
 

Thí sinh nộp kèm bản sao học bạ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) ở trường THPT và giấy xác nhận thành viên 

đội tuyển của trường hoặc tỉnh/thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (nếu có). 

 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 

trường ............................................................... đã khai 

đúng sự thật. 

Ngày .......... tháng ........ năm 2017 

Hiệu trưởng 
(Ký tên, đóng dấu) 

Ngày ....... tháng ........ năm 2017 

Chữ ký của thí sinh 

 


