
PHIẾU XÁC NHẬN
NHẬP HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

Họ và tên (Viết chữ in hoa có dấu):............................................................................................Giới tính:...........................

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

Số CMND/CCCD (ghi mỗi số vào 1 ô)

Số báo danh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Chỉ yêu cầu với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021)

Năm tốt nghiệp THPT                                    Học lực năm lớp 12:..............................Hạnh kiểm năm lớp 12:..........................

Số điện thoại liên hệ:................................................................................................Email:.....................................................................................................

Ngành xác nhận nhập học:...........................................................................................................................................Mã ngành:...................................

Mã số sinh viên:                                                                                                             

.........................................Ngày        tháng       năm 2021
THÍ SINH XÁC NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

LƯU Ý: Mỗi thí sinh chỉ được làm thủ tục nhập học một lần. Nhà trường không giải quyết việc rút lại hồ sơ, học phí và lệ phí sau khi thí sinh đã 

hoàn thành thủ tục nhập học. Trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển nếu thí sinh kê khai điểm, khu vực, đối tượng ưu tiên trong Phiếu ĐKXT 

không đúng và chưa được công nhận tốt nghiệp THPT.
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