TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2020
Mã Trường: DPQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phiếu số 1
(Lưu trong hồ sơ)

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2020
(Dành cho thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT )
I. THÔNG TIN THÍ SINH
Họ và tên thí sinh: ................................................................................. Ngày sinh: ....................................
Giới tính: ........ Dân tộc: . ......... Điện thoại: .................................... Email .....................................................
Số chứng minh nhân dân:
Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh): .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Địa chỉ nhận thư: ..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Mã trường lớp 12: .............. Tên trường lớp 12: .................................................Năm tốt nghiệp: 2020
Xếp loại học lực năm lớp 12: ............................. Xếp loại hạnh kiểm năm lớp12: ......................................
Số báo danh thi THPT (nếu thi THPT năm 2020): .........................................................................................
Khu vực ưu tiên:

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh

II. CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ (Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)
Ngành ĐKXT 1: ...........................................................................Mã ngành. ............... Mã tổ hợp môn ..........
Thí sinh chọn và điền thông tin cho 1 trong 2 phướng án xét tuyển dưới đây

Môn

Môn 1:........................................

Môn 2:...................................

Môn 3:..................................

Điểm

Ngành ĐKXT 2: ...........................................................................Mã ngành. ............... Mã tổ hợp môn ..........
Thí sinh chọn và điền thông tin cho 1 trong 2 phướng án xét tuyển dưới đây

Môn

Môn 1:........................................

Môn 2:...................................

Môn 3:..................................

Điểm

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

CÁN BỘ THU HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2020
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
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HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
THEO HỌC BẠ
1. Mục Thông tin thí sinh: Thí sinh điền đầy đủ và chính xác các thông tin. Lưu ý Số chứng
minh nhân dân cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong CMND của thí sinh.
2. Thí sinh khẳng định chế độ ưu tiên theo khu vực (1, 2, 2NT, 3) và ưu tiên theo đối tượng
tuyển sinh (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07). Thí sinh chịu trách nhiệm tính chính xác của thông tin
này và phải có giấy tờ xác nhận ưu tiên kèm theo (bản photo có công chứng).
3. Mục "Các nguyện vọng đăng ký":
- Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ tất cả các nguyện vọng. Những nguyện vọng
không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định.
- Với mỗi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh ghi tên ngành, mã ngành và tổ hợp
môn đăng ký xét tuyển.
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