
1 
 

UBND TỈNH BÌNH DƢƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

 

Số: 12 /TB-ĐHTDM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Bình Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2019 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc 
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Tên trƣờng :  Đạ  h c Th  D   Mộ   Mã trƣờng : TDM 

Loại hình trƣờng :  Đại h c công lập (đa ngành) Chỉ tiêu :   4100 
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Địa chỉ:       ,   ờn  T  n V n  n,     hú H  , T   Th  D   Mộ ,   nh D  n  
 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1  Đ     ợng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng, đạt ngƣỡng đảm bảo 

chất lƣợng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với nhóm ngành đào tạo giáo 

viên và đạt ngƣỡng đảm bảo chất lƣợng đầu vào do Trƣờng đại học Thủ Dầu Một quy định. 

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nƣớc 

3   h  n   hức tuyển sinh: 

+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. 

+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2019. 

+ Phương thức 3: Tuyển thẳng học sinh giỏi năm lớp 12 của các trƣờng THPT trong cả 

nƣớc. 

+ Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ lớp 12 (học bạ THPT). 

4. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 4100 

Chỉ tiêu theo Ngành và theo từng Phƣơng thức tuyển sinh. Xét kết quả từ cao xuống cho đến 

khi đủ chỉ tiêu. 

+ Phương thức 1: 65% tổng chỉ tiêu của từng ngành; 

+ Phương thức 2: 20% tổng chỉ tiêu của từng ngành; 

+ Phương thức 3: 10% tổng chỉ tiêu của từng ngành; 

+ Phương thức 4: 5% tổng chỉ tiêu của từng ngành. 

5. Các môn  h  n n  kh ếu 

- Đối với ngành có môn năng khiếu do Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một tổ chức thi. 

- Ngày thi năng khiếu: 06/7/2019. 

+ Ngành Kiến trúc, Quy hoạch Vùng và Đô thị, Thiết kế Đồ họa-Môn thi năng khiếu: Vẽ tĩnh 

vật. 

+ Ngành Giáo dục Mầm non-Môn thi năng khiếu: Hát, múa; đọc, kể chuyện diễn cảm. 

- Đối với các thi sinh dự thi năng khiếu tại các Trƣờng đại học khác, khi nộp hồ sơ ĐKXT 

phải nộp thêm bản sao có chứng thực giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu của Trƣờng mà 

thí sinh đã dự thi năng khiếu, phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển. 

6. H c phí: Thu theo quy định của Nhà nƣớc đối với trƣờng Đại học công lập. 

- Khối ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ: 5.300.000/1 Học kỳ 

- Khối ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật 4.500.000/1 Học kỳ 

- Khối ngành đào tạo giáo viên (Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non):  Không thu học phí. 
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III. THỦ TỤC NHẬN HỒ S  ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

1.  h  n   hức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Qu c     n m 2019  

- Thí sinh thực hiện nộp hồ sơ ĐKXT, điều chỉnh nguyện vọng, xác nhận nhập học và nộp lệ 

phí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Trƣờng đại học Thủ Dầu Một thực hiện xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

2.  h  n   hức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ  h   ánh   á n n  lực do Đại h c Qu c 

gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức n m 2019  

- Đăng ký dự thi và thời gian thi: Thí sinh thực hiện đăng ký dự thi theo quy định của Đại học 

Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, có thể đăng ký trực tuyến hoặc đăng ký trực tiếp (đăng ký trực 

tuyến tại địa chỉ: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn) Thời gian thi: Ngày 07/7/2019. 

- Thời gian nộp hồ sơ ĐKXT: Từ ngày 15/7 đến ngày 20/7/2019. 

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đƣờng bƣu điện. 

- Số lượng nguyện vọng ĐKXT: Mỗi thí sinh đƣợc đăng ký 03 nguyện vọng và xếp theo thứ 

tự ƣu tiên từ cao xuống thấp. 

- Hồ sơ ĐKXT bao gồm: 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Theo mẫu của Trƣờng đại học Thủ Dầu Một – Mẫu 01); 

+ Chứng minh nhân dân: 01 bản photo. 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/1 hồ sơ; 

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 21/7/2019; 

- Thời gian nhập học: Từ ngày 23/7 đến ngày 27/7/2019; 

*L   ý: Thí sinh đăng ký vào ngành Giáo dục Mầm non phải sơ tuyển môn năng khiếu vào 

ngày 06/7/2019. 

3.  h  n   hức 3: Tuyển thẳng h c sinh giỏ  n m lớp 12 c a các    ờng THPT trong cả 

n ớc. 

- Điều kiện nộp hồ sơ: Thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại giỏi. 

- Thời gian nộp hồ sơ ĐKXT: Từ ngày 25/5 đến ngày 14/7/2019. 

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đƣờng bƣu điện. 

- Số lượng nguyện vọng ĐKXT: Mỗi thí sinh đƣợc đăng ký 01 nguyện vọng. 

- Hồ sơ ĐKXT bao gồm: 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Theo mẫu của Trƣờng đại học Thủ Dầu Một – Mẫu 02); 

+ Chứng minh nhân dân: 01 bản photo). 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/1 hồ sơ. 

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 15/7/2019. 

- Thời gian nhập học: Từ ngày 23/7 đến ngày 27/7/2019. 

*L   ý: Thí sinh đăng ký vào ngành Giáo dục Mầm non phải sơ tuyển môn năng khiếu vào 

ngày 06/7/2019. 

4.  h  n   hức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả h c tập h c bạ lớp 12 (h c bạ THPT). 

- Điều kiện nộp hồ sơ: 

+ Đối với ngành đào tạo giáo viên: (ngành Giáo dục Tiểu học và ngành Giáo dục Mầm non) 

Thí sinh phải có học lực lớp 12 đạt loại giỏi. 

+ Đối với các ngành khác: Thí sinh có tổng điểm 3 môn học lớp 12 thuộc một trong các tổ 

hợp xét tuyển của ngành cộng với điểm ƣu tiên (nếu có) phải đạt từ 15 điểm trở lên (điểm sàn 

là 15 điểm). 

*VD: Tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa) thì thí sinh lấy 3 môn Toán, Lí, Hóa trong học bạ năm lớp 

12 cộng với điểm ƣu tiên (khu vực và đối tƣợng) phải đạt từ 15 điểm trở lên. 

https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/


3 
 

Toán (5 điểm) + Lí ( 5 điểm) + Hóa (4,5 điểm) + Khu vực 2NT (0,5 điểm) = 15 điểm, thí sinh 

đủ điều kiện tham gia xét tuyển. 

+ L   ý: Không phân biệt năm tốt nghiệp THPT. Đối với phƣơng thức này không áp dụng 

các tổ hợp môn có môn Khoa học Xã hội và Khoa học Tự nhiên để xét tuyển. 

- Thời gian nộp hồ sơ ĐKXT: Từ ngày 25/5 đến ngày 14/7/2019. 

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đƣờng bƣu điện. 

- Số lượng nguyện vọng ĐKXT: Mỗi thí sinh đƣợc đăng ký 02 nguyện vọng và xếp theo thứ 

tự ƣu tiên từ cao xuống thấp. 

- Hồ sơ ĐKXT bao gồm: 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (Theo mẫu của Trƣờng đại học Thủ Dầu Một – Mẫu 03); 

+ Chứng minh nhân dân: 01 bản photo. 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/1 hồ sơ. 

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 15/7/2019. 

- Thời gian nhập học: Từ ngày 23/7 đến ngày 27/7/2019. 

III  THÔNG TIN CÁC NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2019 

Stt Ngành h c 
Mã 

Ngành 

Tổ hợp môn ĐKXT  

(Dành cho xét tuyển kết quả THPT 
Quốc gia và xét học bạ) 

Chỉ tiêu 

1 

 

Kế toán 

 

7340301 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 

-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)  
-Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)** 

250 

2 
 
Quản trị Kinh doanh 

 

7340101 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 

-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)  
-Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) ** 

250 

3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 

-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)  
-Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) ** 

150 

4 
 
Quản lý Công nghiệp 

 

7510601 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 

-Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)  
-Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) ** 

100 

5 
 
Kỹ thuật Xây dựng 

 

7580201 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 

-Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) 
-Toán, tiếng Anh, KHTN (D90) ** 

80 

6 
Kỹ thuật Điều khiển và tự 

động hóa 7520216 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 

-Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) 

-Toán, tiếng Anh, KHTN (D90) ** 

60 

7 Kỹ thuật Điện  7520201 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 

-Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) 

-Toán, tiếng Anh, KHTN (D90) ** 

170 

8 Kỹ thuật Cơ điện tử 7520114 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 

-Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) 

-Toán, tiếng Anh, KHTN (D90) ** 

60 
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9 
Kỹ thuật Phần mềm – 

Công nghệ Thông tin 
7480103 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 

-Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)  

-Toán, tiếng Anh, KHTN (D90) ** 

200 

10 
Hệ thống Thông tin – 

Công nghệ Thông tin 
7480104 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 

-Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)  

-Toán, tiếng Anh, KHTN (D90) ** 

100 

11 

 

Kiến trúc 

 

7580101 

-Toán,  Vật lí, Năng khiếu (V00) 

-Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (V01) 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) ** 

80 

12 Thiết kế Đồ họa
 

7210403 

-Toán,  Vật lí, Năng khiếu (V00) 

-Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (V01) 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) ** 

50 

13 
Công nghệ Chế biến Lâm 

sản (Kỹ nghệ gỗ)
 7549001 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 

- Toán, Sinh học, Hóa học (B00) 

-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) 

50 

14 

Quy hoạch Vùng và Đô 

thị 

+ Quy hoạch Đô thị 

+ Quản lý Đô thị 

7580105 

-Toán,  Vật lí, Năng khiếu (V00) 

-Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (V01) 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) ** 

50 

15 

 

Toán học 

 

7460101 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 

-Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07) 

-Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) ** 

50 

16 

 

Vật lý học 

 

7440102 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 

-Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01) 

-Toán, Vật lí, KHXH (A17) ** 

50 

17 

 

Hóa học 

 

7440112 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Sinh học, Hóa học (B00)  

-Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07) 

-Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) ** 

150 

18 

 

Sinh học Ứng dụng  

 

7420203 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Vật lí, Sinh học (A02) 

-Toán, Sinh học, Hóa học (B00)  

-Toán, Sinh học, KHXH (B05) ** 

100 

19 

 

Khoa học Môi trƣờng 

 

7440301 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) 

-Toán, Sinh học, Hóa học (B00)  

-Toán, Sinh học, KHXH (B05) ** 

150 

20 
Quản lý Nhà nƣớc 

 
7310205 

-Toán, Ngữ văn, GDCD (C14)  

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) 

-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)  

-Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) ** 

200 

21 
Quản lý Tài nguyên và 

Môi trƣờng 
7850101 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) 

-Toán, Sinh học, Hóa học (B00)  

-Toán, Sinh học, KHXH (B05) ** 

100 
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22 Quản lý Đất đai 7850103 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) 

-Toán, Sinh học, Hóa học (B00)  

-Toán, Sinh học, KHXH (B05) ** 

50 

23 

 

 Luật 

 

7380101 

-Toán, Ngữ văn, GDCD (C14)  
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) 

-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)  

-Toán, Ngữ văn, KHTN (A16) ** 

350 

24 

 

Ngôn ngữ Anh 

  

7220201 

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 

-Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh (D15) 

-Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78) ** 

350 

25 

 

Ngôn ngữ Trung Quốc 

 

7220204 

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) 

-Toán, Ngữ văn, tiếng Trung (D04) 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) 

-Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78) ** 

250 

26 Chính trị học 7310201 

-Toán, Ngữ văn, GDCD (C14)  

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) 
-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)  

-Ngữ văn, Toán, KHXH (C15) ** 

50 

27 Quốc tế học 7310601 

-Toán, Vật lí, Hóa học (A00)  

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) 
-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) 

-Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78) ** 

50 

28 Tâm lý học 7310401 

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) 

-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) 
-Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh (D14) 

-Toán, Sinh học, Hóa học (B00)  

50 

29 Công tác Xã hội 7760101 

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) 

-Toán, Ngữ văn, GDCD (C14)  
-Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh (D14) 

-Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78) ** 

50 

30 Văn hóa học 7229040 

-Toán, Ngữ văn, GDCD (C14)  

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) 
-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)  

-Ngữ văn, Toán, KHXH (C15) ** 

50 

31 

 

Văn học 

 

7229030 

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) 

-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) 
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) 

-Ngữ văn, Toán, KHXH (C15) ** 

50 

32 Địa lý học 7310501 

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) 

-Toán, Lịch sử, Địa lí (A07) 

-Ngữ văn, KHXH, Vật lí (C24) ** 
-Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh (D15) 

50 

33 

 

Lịch sử 

 

7229010 

-Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí (C00)   

-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)  

-Toán, Ngữ văn, GDCD (C14)  
-Ngữ văn, Toán, KHXH (C15) ** 

50 

34 Giáo dục học 7140101 

-Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí (C00)   

-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)  

-Toán, Ngữ văn, GDCD (C14)  
-Ngữ văn, Toán, KHXH (C15) ** 

50 



j HIEU TRVONG 
HIEU TRtioNG 

by 
TRUONG 
DAI HQc 

SflODAUM 

ts.eirie Jaw Wip 

35 Gido due Mam non 7140201 -Toan, NO van, Nang khieu (M00) 50 

36 Gido dye Ti6u h9c 7140202 

-Toan, V4t li, Hoa h9c (A00) 
-NO van, Lich sir, Da li (C00) 

, 	_ 	,,
n, tie'h 	

i 
-Toan, Ngu van, 	Anh (D01) 
-Toan, NO van, KHTN (A16) ** 

150 

Ghi chit:  Cac to hip có danh d'au ** khong Ap dpng doi vai phixong thirc xet hoc b4. 

Dia clii nop  

Trung tam Tuyen sinh - Trtromg DO hoc Thu Wu Wt. 
Diachi: So 6 TrAn Van On, phubng Phu Floa, TP. Thu D'Au Met, Binh Duong. 

Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn  Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn  
Dign tho#i: 0274.3835.677- 0274.3844.340 — 0274.3844341 

Fanpage: www.facebook.com/tuyensinhTDMU  
Hotline: 0911.022.322 

Nal nit'On: 
- UBND tinh Binh Duong; 
- Chu tjch HOi d6ng twang; 
- Cac Pho 	truOng; 
- Cac clan vj trkrc thu0c; 
- Website Twang; 
- Luu: VT, TTTS. 

6 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Số phiếu:

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 tính............................................

2. Ngày, tháng và năm sinh

    (Nếu ngày và tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 đầu ô)             Ngày                          Tháng                                 Năm

3. a) Nơi sinh (Tỉnh hoặc thành phố)..............................................................b) Dân tộc.......................................

4. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (ghi mỗi chữ vào một ô)

5. Hộ khẩu thường trú:                                                          Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng ô sau:

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi rõ tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi rõ mã tỉnh, mã trường):

     Năm lớp 10..............................................................................................................................................

     Năm lớp 11..............................................................................................................................................

     Năm lớp 12..............................................................................................................................................

7. a) Năm tốt nghiệp THPT                             b) Xếp loại học lực năm lớp 12...............

8. Đối tượng ưu tiên: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

9. Khu vực ưu tiên:Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3

10. Điện thoại di động:...................................................Email.................................................................

11. Địa chỉ liên hệ:..................................................................................................................................

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

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

Mã tỉnh (Tp) Mã huyện (quận) Mã xã (phường)

Mã tỉnh (Tp) Mã Trường

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

(Dành cho Phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM)

MÃ TRƯỜNG: TDM

Thứ tự Mã ngành Tên ngành Tổng điểm bài thi ĐGNL

C. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy định hiện hành

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày.........tháng.......năm 20.....

CHỮ KÝ CỦA THÍ SINH

Mẫu số: 01

Số báo danh thi THPT Quốc gia 2019 (Nếu có)

01

02

03

Số báo danh thi ĐGNL 2019



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Số phiếu:

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 tính............................................

2. Ngày, tháng và năm sinh

    (Nếu ngày và tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 đầu ô)             Ngày                          Tháng                                 Năm

3. a) Nơi sinh (Tỉnh hoặc thành phố)..............................................................b) Dân tộc.......................................

4. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (ghi mỗi chữ vào một ô)

5. Hộ khẩu thường trú:                                                          Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng ô sau:

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi rõ tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi rõ mã tỉnh, mã trường):

     Năm lớp 10..............................................................................................................................................

     Năm lớp 11..............................................................................................................................................

     Năm lớp 12..............................................................................................................................................

7. a) Năm tốt nghiệp THPT                             b) Xếp loại học lực năm lớp 12...............

8. Đối tượng ưu tiên: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

9. Khu vực ưu tiên:Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3

10. Điện thoại di động:...................................................Email.................................................................

11. Địa chỉ liên hệ:..................................................................................................................................

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

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

Mã tỉnh (Tp) Mã huyện (quận) Mã xã (phường)

Mã tỉnh (Tp) Mã Trường

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

(Dành cho Phương thức xét học sinh giỏi năm lớp 12)

MÃ TRƯỜNG: TDM

Thứ tự Mã ngành Tên ngành Xếp loại học lực năm lớp 12

C. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy định hiện hành

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày.........tháng.......năm 20.....

CHỮ KÝ CỦA THÍ SINH

Mẫu số: 02

01

Điểm tổng kết

lớp 12

Số báo danh thi THPT Quốc gia 2019 (Nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Số phiếu:

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 tính............................................

2. Ngày, tháng và năm sinh

    (Nếu ngày và tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 đầu ô)             Ngày                          Tháng                                 Năm

3. a) Nơi sinh (Tỉnh hoặc thành phố)..............................................................b) Dân tộc.......................................

4. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (ghi mỗi chữ vào một ô)

5. Hộ khẩu thường trú:                                                          Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng ô sau:

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi rõ tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi rõ mã tỉnh, mã trường):

     Năm lớp 10..............................................................................................................................................

     Năm lớp 11..............................................................................................................................................

     Năm lớp 12..............................................................................................................................................

7. a) Năm tốt nghiệp THPT                             b) Xếp loại học lực năm lớp 12..............

8. Đối tượng ưu tiên: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

9. Khu vực ưu tiên:Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3

10. Điện thoại di động:...................................................Email.................................................................

11. Địa chỉ liên hệ:..................................................................................................................................

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

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

Mã tỉnh (Tp) Mã huyện (quận) Mã xã (phường)

Mã tỉnh (Tp) Mã Trường

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

(Dành cho Phương thức xét học bạ THPT)

MÃ TRƯỜNG: TDM

Thứ tự Mã ngành Tên ngành Mã tổ hợp Tên môn tổ hợp và điểm năm lớp 12

Tên môn 1........................Điểm..............

Tên môn 2........................Điểm..............

Tên môn 3........................Điểm..............

Tổng điểm
(Không tính điểm ưu tiên)

C. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy định hiện hành

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày.........tháng.......năm 20.....

CHỮ KÝ CỦA THÍ SINH

Mẫu số: 03

01

Tên môn 1........................Điểm..............

Tên môn 2........................Điểm..............

Tên môn 3........................Điểm..............

Tổng điểm
(Không tính điểm ưu tiên)

02

Số báo danh thi THPT Quốc gia 2019 (Nếu có)


