BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐẠI HỌC
HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

MÃ HỒ SƠ:

(Dành cho thí sinh là công nhân; người lao động thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM)

1. Thông tin khóa học:
- Khóa: ....................................................... Mở tại: ..............................................................................
- Ngành: ..................................................... Chuyên ngành: .................................................................
2. Thông tin của thí sinh:
- Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………… Nam [ ], Nữ [ ]
- Ngày sinh: .…………………. Nơi sinh: ………………………………… Dân tộc:..........................
- Đơn vị công tác: ...................................................................................................................................
- Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................................
- Địa chỉ liên lạc: ...................................................................................................................................
- Điện thoại: ………………................................... Email: ...................................................................
- Nội dung đăng ký:
+ Tuyển thẳng:  Tên trường Đại học đã tốt nghiệp: .................................................................

 (thí sinh diễn giải rõ vào phần đăng ký xét tuyển)

+ Xét tuyển:

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
(dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển)

1. Đối tượng
a. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 
b. Xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học (học bạ) 
2. Tổ hợp đăng ký xét tuyển
STT

Tổ hợp đăng ký xét tuyển

Tổ hợp

1

Tổ hợp 1

Toán:

Lý:

Hóa:

2

Tổ hợp 2

Toán:

Lý:

Tiếng Anh:

3

Tổ hợp 3

Toán:

Hóa:

Tiếng Anh:

4

Tổ hợp 4

Toán:

Văn:

Lý:

5

Tổ hợp 5

Toán:

Văn:

Hóa:

6

Tổ hợp 6

Toán:

Văn:

Tiếng Anh:

Tổng điểm

Ghi chú: Thí sinh chọn 01 trong 06 tổ hợp trong bảng trên để đăng ký xét tuyển, điểm các môn thành phần và
tổng điểm vào tổ hợp đã chọn.

PHẦN DIỄN GIẢI ƯU TIÊN
- Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và địa chỉ của trường nơi học lớp 10, lớp
11, lớp 12 - ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố):
Năm lớp 10:
Năm lớp 11:
Năm lớp 12:
- Thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào đối tượng đó: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
+ Diễn giải:
____________________________________________________________________________
- Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó: KV1 , KV2-NT , KV2 , KV3
+ Diễn giải:
___________________________________________________________________________
Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký dự tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai
tôi xin chịu xử lý theo qui chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Ghi chú: Thí sinh thuộc diện ưu tiên phải nộp các giấy tờ, giấy xác nhận có liên quan của cơ quan có
thẩm quyền. Sau ngày thi, mọi yêu cầu sửa đổi bổ sung nội dung lời khai sẽ không được chấp nhận. Thí sinh
có nhiều diện ưu tiên thì được chọn điểm ưu tiên đối tượng cao nhất cộng với điểm ưu tiên khu vực cao nhất.

......................., ngày
tháng
Thí sinh đăng ký
(ký, ghi rõ họ tên)

năm 20……

Lưu ý: Thí sinh nộp 2 tấm hình 3x4 (ghi họ & tên, ngày sinh sau hình) và dán nhẹ vào các khung sau:

