
 

 
 

PHIẾU THÔNG TIN SINH VIÊN - HỆ THƯỜNG XUYÊN 
NĂM 20……. 

[ 

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

2. Số CMND:                                                                          3. Dân tộc:…..….…4. Tôn giáo:………….. 

5. Tên tỉnh (theo hộ khẩu):…………..…Mã tỉnh              6. Tên huyện (theo hộ khẩu):…..........…Mã huyện 

6. Tên xã/phường (theo hộ khẩu)…………………………………. Mã xã/phường 

7. Tên tỉnh năm học lớp 12:………………………..Mã tỉnh              8. Năm tốt nghiệp THPT                    

9. Tên trường THPT năm lớp 12:……………………….………..……..….Mã trường THPT  

10. Học lực năm lớp 12:(Đạt học lực nào thì khoanh tròn vào học lực đó) Giỏi,  Khá,  Trung bình,  Yếu,  Kém 

11. Hạnh kiểm năm lớp 12:(Đạt hạnh kiểm nào thì khoanh tròn vào hạnh kiểm đó đó) Tốt,  Khá,  Trung bình,  Yếu 

12. Khu vực:(thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó)     1,    2,    2NT,    3 
13. Đối tượng:(thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào đối tượng đó, không có thì bỏ trống)  01,  02,  03,  04,  05,  06,  07 

14. Đã tốt nghiệp:         Trung cấp;          Cao đẳng;           Đại học     

15. Tên trường đã tốt nghiệp (TC, CĐ hoặc ĐH): ..................................................................................... 

Tên ngành đã tốt nghiệp (TC, CĐ hoặc ĐH) 
Điểm trung bình 
chung toàn khóa 

Xếp loại tốt 
nghiệp 

Năm tốt 
nghiệp 

    
 

16. Số điện thoại                                                                17. Địa chỉ email: .  ......................................... 

28. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................................................................... 

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

19. Ngành đăng ký học: ............................................................................................................................. 

20. Hệ đào tạo:  
-        Trung cấp liên thông lên đại học 
-        Cao đẳng liên thông lên đại học 

-        Đại học văn bằng 2 
-        Đại học vừa làm vừa học 

 

21. Dành cho hệ ĐH VLVH (Bằng phương thức xét học bạ năm lớp 12) 

Xét điểm theo tổ hợp - Mã tổ hợp........................ Xét điểm trung bình chung (điểm tổng kết cả năm) năm lớp 12 

- Môn 1:............................................Điểm................... 

- Môn 2:............................................Điểm................... 

- Môn 3:............................................Điểm................... 

Tổng điểm:.................................................................. 

 

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

                                                                                                      NGƯỜI KHAI PHIẾU 
                                                                                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên) 

      

 

 

   

        

   

 

           

      

 
 

 
 

   

    

   

  


