
2. Các biểu mẫu  

Phụ lục 1.  Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 

( Dành cho thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT) 
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

 

CÔṆG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Đôc̣ lâp̣ - Tư ̣do - Haṇh phúc 
 

  

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

NĂM 2016 

Họ và tên thí sinh:………………………………………………………………………. 

Ngày  sinh:……/……/………………………… 

CMND số…………………Ngày cấp:……/……/…………Nơi cấp………………… 

Đối tươṇg tuyển sinh:…………… …Khu vưc̣ tuyển sinh:……………………………  

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………..Số điện thoại:………………….. 

Đăng ký xét tuyển vào ngành:. ……………………….. của Trường Đại học Hà Tĩnh. 

Mã ngành:   .        

ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC Ở BÂC̣ TRUNG HOC̣ PHỔ THÔNG 

TT MÔN XẾT TUYỂN LỚP 10  LỚP 11 LỚP 12 
ĐIỂM 

TRUNG BÌNH 
GHI CHÚ 
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                                                                                           TỔNG:                    

TỔNG: 

  

Xếp loại hạnh kiểm năm học lớp 12:……………………………………………… 

- Hoc̣ lớp 10 tại Trường………………………Huyện:………………..Tỉnh:……….. 

Hộ khẩu nơi cư trú: …………………………………………………………….. 

- Hoc̣ lớp 11 tại Trường……………………Huyện:………………..Tỉnh:……….. 

Hộ khẩu nơi cư trú: …………………………………………………………….. 

- Hoc̣ lớp 12 tại Trường……………………Huyện:………………..Tỉnh:……….. 

Hộ khẩu nơi cư trú: …………………………………………………………….. 

Năm tốt nghiêp̣ THPT: ……………… 

    Tôi xin cam đoan những thông tin khai trên là đúng sư ̣thâṭ, nếu sai tôi xin chiụ hoàn 

toàn trách nhiêṃ. 

                                                                ……………. , ngày.........tháng…...năm 2016 

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

(Ký và ghi rõ ho ̣tên) 

 

Phụ lục 2.  Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 
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( Dành cho thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Đợt xét tuyển: ............. 

Họ và tên thí sinh:  ..................................................................................  

Số báo danh:  ............................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh:  .........................................................................  

Đăng ký xét tuyển vào: Trường Đại học Hà Tĩnh, Mã trường: HHT 

Đề nghị trường điều chỉnh chế độ ưu tiên:   

                     Khu vực tuyển sinh:                  Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: 

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 

 (Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới) 

1. Nhóm ngành/Ngành: ……...........................      Mã ngành..............……........... 

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:.............................................................................. 

2. Nhóm ngành/Ngành: ……….......................      Mã ngành...............……......... 

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:.............................................................................. 

                  ................., ngày         tháng         năm 2016 

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ  

                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Lưu ý: 

1. Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ cả 2 nguyện vọng. Nguyện vọng không đăng ký phải 

gạch chéo để khẳng định; 

2. Đợt xét tuyển phải ghi rõ: xét tuyển nguyện vọng I hoặc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I 

(hoặc II, III, IV); 

3. Mục "Đề nghị trường điều chỉnh chế độ ưu tiên": 

Nếu thí sinh cần điều chỉnh chế độ ưu tiên (so với thông tin trong Phiếu ĐKDT), cần đánh dầu X 

vào ô tương ứng và trong mục "khu vực ưu tiên" điền một trong các mã  KV1, KV2-NT, KV2 hoặc  

KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của mình; trong mục "đối tượng ưu tiên"  điền một trong các ký 

hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của mình (nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì 

không điền). 
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Phụ lục 3.  Mẫu phiếu đăng ký thi năng khiếu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 
 (Dành cho thí sinh dự thi các môn năng khiếu vào Trường Đại học Hà Tĩnh) 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

1. Họ, chữ đệm 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 hai số cuối của năm sinh:  

3. Nơi sinh (huyện, thị, thành phố, tỉnh)............................................................. 

........................................................................... Dân tộc:................................... 

4. Giấy chứng minh nhân dân số:  

5. Hộ khẩu thường trú:........................................................................................ 

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

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi rõ tên trường) 

+ Lớp 10...............................................................................................................................  

+ Lớp 11...............................................................................................................................  

+ Lớp 12..............................................................................................................................  

7. Điện thoại................................................Email...........................................................................  

8. Địa chỉ liên hệ..............................................................................................................................  

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

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI  

9. Đăng ký dự thi các môn năng khiếu vào ngành:  

             ĐHGD Mầm non         ; CĐGD Mầm non        ; CĐGD Thể chất 

C. THÔNG TIN VỀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG XÉT TUYỂN  

10. Đối tượng tuyển sinh (thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào số tương ứng): 01; 02; 03; 04; 

05; 06; 07.  

11. Khu vực tuyển sinh (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu tương ứng): KV1;  KV2;  

KV2-NT;  KV3. 

D. CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan các lời khai trong phiếu dự thi này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử 

lý theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT. 

Ngày      tháng     năm 2016 

     Chữ ký của thí sinh 

 

 

 

Ghi chú: 
- Mỗi thí sinh lập một túi hồ sơ đăng ký dự thi gồm: Phiếu đăng ký dự thi; 2 ảnh cỡ 3×4; 2 

phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh.  

- Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hà Tĩnh, Số 447, 

Đường 26-3, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh (bằng chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp 

tại trường). 

 

      

         

   

 

Ảnh 3×4 


