
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 

(Sử dụng kết quả học bạ Trung học phổ thông) 

Đợt xét tuyển:  ............. 

                 Đã tốt nghiệp trước năm 2022                                       Tốt nghiệp năm 2022 

Họ và tên: ……………………………….Giới tính:….……. Ngày sinh:…………………………….. 

Số CCCD:…………………… Điện thoại:….……………...Email:…………………………………. 

Hộ khẩu thường trú (Thí sinh ghi đầy đủ cấp: Xã/Phường/T.tr, Quận/Huyện/Tx, Tỉnh/Tp): 

……………………………………………………………………………………………………….... 

Địa chỉ (Nhận giấy báo trúng tuyển): ………………………………………………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 10): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Mã:…………..... 

Tên trường THPT (học lớp 11): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Mã:…………..... 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Mã:…………..... 

Học lực lớp 12: ………   Hạnh kiểm lớp 12: ……….  Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3.     

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.(Chỉ khoanh tròn vào đối tượng ưu tiên nếu có) 

Đăng ký xét tuyển vào ngành (Nguyện vọng đăng ký xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống): 

Nguyện vọng xét tuyển 

(Ngành / Mã ngành ĐKXT) 

Tổ hợp môn 

(Ghi môn theo thứ tự) 

Điểm TB cả năm lớp 12 

Theo thứ tự tổ hợp 

Điểm TB 

(Chưa ƯT) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

…      

-  Ghi rõ thông tin tổ hợp (VD: A00: Toán - Lý - Hóa) và ghi điểm từng kỳ theo thứ tự môn ghi trong tổ hợp. 

-  Điểm TB (Chưa tính ĐƯT) = Tổng điểm (Cộng tổng 3 ô điểm) theo tổ hợp môn. 

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

                           .............................., ngày .........tháng........năm 2022 

                                               Thí sinh đăng ký xét tuyển 

                                                      (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

* Lưu ý quan trọng: Sau khi ĐKXT tại Trường thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng trên vào hệ thống xét tuyển 

Đại học toàn quốc theo quy định và hướng dẫn của BGD&ĐT để được xét trúng tuyển chính thức vào Trường. * 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 

(Xét tuyển đặc cách tại Trường) 

Đợt xét tuyển:  ............. 

Xét đặc cách theo diện:   Trường Chuyên              Chứng chỉ tiếng Anh                   Học lực giỏi 

                 Đã tốt nghiệp trước năm 2022                                     Tốt nghiệp năm 2022 

Họ và tên: ……………………………….Giới tính:….……. Ngày sinh:…………………………….. 

Số CCCD:……………… Điện thoại liên lạc :….…………………Email:…………………………… 

Hộ khẩu thường trú (Thí sinh ghi đầy đủ cấp: Xã/Phường/T.tr, Quận/Huyện/Tx, Tỉnh/Tp): 

……………………………………………………………………………………………………….... 

Địa chỉ (Nhận giấy báo trúng tuyển): ………………………………………………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 10): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Mã:…………..... 

Tên trường THPT (học lớp 11): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Mã:…………..... 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Mã:…………..... 

Học lực lớp 12: ………   Hạnh kiểm lớp 12: ……….  Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3.     

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.(Chỉ khoanh tròn vào đối tượng ưu tiên nếu có) 

Đăng ký xét tuyển vào ngành (Nguyện vọng đăng ký xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống): 

Nguyện vọng xét tuyển 

(Ghi rõ Tên ngành/Mã ngành ĐKXT) 
Đối tượng xét tuyển đặc cách 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

…  

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

        .............................., ngày .........tháng........năm 2022 

                               Thí sinh đăng ký xét tuyển 

                                      (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
 

 

 

 

* Lưu ý quan trọng: Sau khi ĐKXT tại Trường thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng trên vào hệ thống xét tuyển 

Đại học toàn quốc theo quy định và hướng dẫn của BGD&ĐT để được xét trúng tuyển chính thức vào Trường. * 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 

 (Sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2022 do ĐHQG Hà Nội tổ chức) 

Đợt xét tuyển:  ............. 

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

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………  Số CCCD: …...……………............ 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: ............................................................................................. 

Hộ khẩu thường trú (Thí sinh ghi đầy đủ cấp: Xã/Phường/T.tr, Quận/Huyện/Tx, Tỉnh/Tp): 

…………………………………………………………………………………………………. 

Email:  ................................................................... Số điện thoại:  ............................................. 

Số báo danh (trong kỳ thi ĐGNL): ............................................................................................. 

Tổng điểm bài thi ĐGNL (không tính điểm ưu tiên):................................................................ 

Học lực lớp 12: ………   Hạnh kiểm lớp 12: ……….  Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3.     

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.(Chỉ khoanh tròn vào đối tượng ưu tiên nếu có) 

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 

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

STT Mã ngành Tên ngành 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   

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

                      .............................., ngày .........tháng........năm 2022 

                                         Thí sinh đăng ký xét tuyển 

                                              (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lưu ý quan trọng: Sau khi ĐKXT tại Trường thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng trên vào hệ thống xét tuyển 

Đại học toàn quốc theo quy định và hướng dẫn của BGD&ĐT để được xét trúng tuyển chính thức vào Trường. * 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

MẪU VIẾT PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 

(Sử dụng kết quả học bạ Trung học phổ thông) 

Đợt xét tuyển:  .......1...... 

                 Đã tốt nghiệp trước năm 2022                                      Tốt nghiệp năm 2022 

Họ và tên: ….ĐINH NGỌC HIẾU…..Giới tính:…Nam.……. Ngày sinh:         05/04/2004 

Số CMND: 017339654000  Điện thoại liên lạc : 0903.130.130  Email: dinhngochieu@gmail.com 

Hộ khẩu thường trú (Thí sinh ghi đầy đủ cấp: Xã/Phường/T.tr, Quận/Huyện/Tx, Tỉnh/Tp): 

……………Phường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội…………………................. 

Địa chỉ (Nhận giấy báo trúng tuyển):Số 16, ngõ 74 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, HN 

Tên trường THPT (học lớp 10): . . .THPT Đoàn Thị Điểm. . . . . ………………….  Mã: …01-212….. 

Tên trường THPT (học lớp 11): . . . THPT Đoàn Thị Điểm. . . . . . . . .. . . . . . …….. Mã:….01-212..... 

Tên trường THPT (học lớp 12):  . .  THPT Đoàn Thị Điểm. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. Mã: …01-212..... 

Học lực lớp 12: …Khá …  Hạnh kiểm lớp 12: …Tốt…….  Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3. 

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.(Chỉ khoanh tròn vào đối tượng ưu tiên nếu có) 

Đăng ký xét tuyển vào ngành (Nguyện vọng đăng ký xếp theo thứ tự từ trên xuống): 

Nguyện vọng xét tuyển 

(Ngành / Mã ngành ĐKXT) 
Tổ hợp môn 

Điểm TB cả năm lớp 12 

Theo thứ tự tổ hợp 
Điểm TB 

1.  Kế toán - 7340301 A01: Toán-Lý-Anh 8 8.5 8 24.5 

2. Bất động sản - 7340116 D01:Toán-Văn-Anh 8 7.5 8 23.5 

3.       

4.      

5.      

6.      

…      

-  Ghi rõ thông tin tổ hợp (VD:A00: Toán - Lý - Hóa) và ghi điểm theo thứ tự môn ghi trong tổ hợp. 

-  Điểm TB (Chưa tính ĐƯT) = Tổng điểm (Cộng tổng 3 ô điểm) theo tổ hợp. 

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

             ..... Hà Nội..., ngày ....20.....tháng....06....năm 2022 

 Thí sinh đăng ký xét tuyển 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

                                                   Hiếu 

                                                     Đinh Ngọc Hiếu 

 

 

 

 

* Lưu ý quan trọng: Sau khi ĐKXT tại Trường thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng trên vào hệ thống xét tuyển 

Đại học toàn quốc theo quy định và hướng dẫn của BGD&ĐT để được xét trúng tuyển chính thức vào Trường. * 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

MẪU VIẾT PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 

(Xét tuyển đặc cách tại Trường) 

Đợt xét tuyển:  01 

Xét đặc cách theo diện:   Trường Chuyên              Chứng chỉ tiếng Anh                   Học lực giỏi     V 

                 Đã tốt nghiệp trước năm 2022                                      Tốt nghiệp năm 2022 

Họ và tên: …  .ĐINH NGỌC HIẾU…..Giới tính:…Nam.……. Ngày sinh:         05/04/2004 

Số CMND: 017339654000  Điện thoại liên lạc : 0903.130.130  Email: dinhngochieu@gmail.com 

Hộ khẩu thường trú (Thí sinh ghi đầy đủ cấp: Xã/Phường/T.tr, Quận/Huyện/Tx, Tỉnh/Tp): 

……………Phường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội…………………................. 

Địa chỉ (Nhận giấy báo trúng tuyển):Số 16, ngõ 74 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, HN 

Tên trường THPT (học lớp 10): . . .THPT Đoàn Thị Điểm. . . . . ………………….  Mã: …01-212….. 

Tên trường THPT (học lớp 11): . . . THPT Đoàn Thị Điểm. . . . . . . . .. . . . . . …….. Mã:….01-212..... 

Tên trường THPT (học lớp 12):  . .  THPT Đoàn Thị Điểm. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. Mã: …01-212..... 

Học lực lớp 12: …Khá …  Hạnh kiểm lớp 12: …Tốt…….  Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3. 

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.(Chỉ khoanh tròn vào đối tượng ưu tiên nếu có) 

Đăng ký xét tuyển vào ngành (Nguyện vọng đăng ký xếp theo thứ tự từ trên xuống): 

Nguyện vọng xét tuyển 

(Ghi rõ Tên ngành/Mã ngành ĐKXT) 
Đối tượng xét tuyển đặc cách 

1. Công nghệ kỹ thuật môi trường - 7510406 Học lực giỏi 

2. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 78010103 Học lực giỏi 

3.  

4.  

5.  

6.  

…  

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

           ..... Hà Nội..., ngày ....20.....tháng....06....năm 2022 

 Thí sinh đăng ký xét tuyển 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

                                                  Hiếu 

                                                  Đinh Ngọc Hiếu 

 

 

 

 

 

* Lưu ý quan trọng: Sau khi ĐKXT tại Trường thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng trên vào hệ thống xét tuyển 

Đại học toàn quốc theo quy định và hướng dẫn của BGD&ĐT để được xét trúng tuyển chính thức vào Trường. * 

 

V 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 

 (Sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2022 do ĐHQG Hà Nội tổ chức) 

Đợt xét tuyển:  01 

Họ và tên thí sinh:  Nguyễn Thị Việt Anh                       Giới tính:  Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:  12/02/2004                                 Số CCCD: 017339654000   

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: Số 16, ngõ 74 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, HN 

Hộ khẩu thường trú (Thí sinh ghi đầy đủ cấp: Xã/Phường/T.tr, Quận/Huyện/Tx, Tỉnh/Tp): 

Phường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

Email:   nguyenthivietanh@gmail.com                             Số điện thoại:  0903.130.130   

Số báo danh (trong kỳ thi ĐGNL):   001126   

Tổng điểm bài thi ĐGNL (không tính điểm ưu tiên): 120 

Học lực lớp 12: Giỏi  Hạnh kiểm lớp 12: Tốt   Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3.     

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.(Chỉ khoanh tròn vào đối tượng ưu tiên nếu có) 

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 

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

STT Mã ngành Tên ngành 

1 7850103 Quản lý đất đai 

2 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 

3   

4   

5   

6   

…   

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

                      ..... Hà Nội..., ngày ....20.....tháng....06....năm 2022 

                                         Thí sinh đăng ký xét tuyển 

                                              (Ký và ghi rõ họ tên) 

 Anh 

 Nguyễn Thị Việt Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lưu ý quan trọng: Sau khi ĐKXT tại Trường thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng trên vào hệ thống xét tuyển 

Đại học toàn quốc theo quy định và hướng dẫn của BGD&ĐT để được xét trúng tuyển chính thức vào Trường.* 

KV3 


