
 

 
 

   
 

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HƢỚNG DẪN 
 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 

THEO PHƢƠNG THỨC KẾT HỢP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÀI LIỆU 

Dùng cho thí sinh đăng ký xét tuyển 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hà Nội, tháng 6 năm 2020 

 

  

 



 

1 
 

 
 

LỜI NÓI ĐẦU 
 
 

 Học viện Công nghệ Bƣu chính Viễn thông – trƣờng đại học công lập trực thuộc 

Bộ Thông tin & Truyền thông bao gồm Cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 

Minh, các Viện nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ, thực hiện sứ mạng sáng 

tạo và chuyển giao tri thức cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động giáo dục – 

đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao khoa học 

công nghệ, tri thức mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đáp ứng thực tiễn phát 

triển và hội nhập quốc tế của đất nƣớc. 

Học viện luôn không ngừng nâng cao chất lƣợng, mở rộng quy mô nghiên 

cứu và đào tạo, tăng cƣờng hợp tác với các cơ quan tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nƣớc góp phần đào tạo nên những giá trị tri thức mới của Việt Nam, với đội ngũ 

chuyên nghiệp tâm huyết, đủ bản lĩnh và năng lực hội nhập quốc tế. 

Năm 2020, Học viện Công nghệ Bƣu chính Viễn thông tuyển sinh 3.080 sinh 

viên ở hai (02) Cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào học các 

ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử; Công 

nghệ thông tin; An toàn thông tin; Công nghệ đa phƣơng tiện; Truyền thông đa 

phƣơng tiện; Quản trị kinh doanh; Marketing; Kế toán Thƣơng mại điện tử. 

Tài liệu hƣớng dẫn đăng ký xét tuyển này nhằm giúp thí sinh dễ dàng, thuận 

lợi trong quá trình làm hồ sơ cũng nhƣ đăng ký xét tuyển vào Học viện theo phƣơng 

thức kết hợp. 

 
 
 

BAN CHỈ ĐẠO TUYỂN SINH 
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1. THÔNG TIN CHUNG 

1.1 Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp chƣơng trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục 

chính quy hoặc giáo dục thƣờng xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, 

ngƣời tốt nghiệp trình độ trung cấp nhƣng chƣa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi 

đạt yêu cầu đủ khối lƣợng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và 

các văn bản hƣớng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chƣơng trình THPT của nƣớc ngoài 

(đã đƣợc nƣớc sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tƣơng đƣơng trình độ THPT của 

Việt Nam) ở nƣớc ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT); 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; 

- Thí sinh cần có thêm một trong các điều kiện sau đây: 

+ Thí sinh có Chứng chỉ quốc tế SAT từ 1130/1600 trở lên hoặc ACT từ 25/36 trở lên 

và có kết quả điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 8,0 trở 

lên và có hạnh kiểm Khá trở lên; 

+ Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) 

đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 65 trở lên hoặc TOEFL ITP 513 trở lên và có kết quả 

điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 8,0 trở lên và có hạnh 

kiểm Khá trở lên; 

+ Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đã 

tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn 

học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ƣơng (TW) các môn Toán, Lý, Hóa, 

Tin học, Tiếng Anh trong thời gian từ năm 2018 đến nay và có kết quả điểm chung bình 

chung học tập lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 8,0 trở lên và có hạnh kiểm Khá trở 

lên. 

Ghi chú: Đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT trƣớc năm 2020 thì kết quả điểm 

trung bình chung học tập học kỳ I lớp 12 có thể thay thế bằng điểm trung bình chung học 

tập lớp 12. 

1.2 Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

Từ 01/07/2020 đến 05/08/2020 

1.3 Liên hệ và Hỗ trợ 

- Thí sinh có thể truy cập cổng thông tin tuyển sinh tại địa chỉ:  

https://tuyensinh2.ptit.edu.vn hoặc https://tuyensinh.ptit.edu.vn, Mục Hỏi đáp – Tƣ 

vấn  để đƣợc tƣ vấn trực tuyến; 

- Số điện thoại hỗ trợ: 024.33512252, 024.33528122, 028.38297220; 

https://tuyensinh2.ptit.edu.vn/
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- Website: https://ptit.edu.vn, https://tuyensinh.ptit.edu.vn, 

https://tuyensinh2.ptit.edu.vn; 

-    Email: tuyensinh@ptit.edu.vn; 

-    Fanpage: https://facebook.com/ptittuyensinh. 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã trƣờng BVH): 

Học viện Công nghệ Bƣu chính Viễn thông 

Km10, đƣờng Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (mã trƣờng BVS): 

Học viện Công nghệ Bƣu chính Viễn thông - Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh 

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

2. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển kết hợp (Mẫu phiếu kèm theo); 

- Bản sao hợp pháp một trong các giấy tờ sau: 

 +)  Chứng chỉ quốc tế SAT hoặc ACT; 

 +)  Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển); 

+) Giấy chứng nhận đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc Giấy xác nhận 

đã tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc Giấy chứng nhận đạt giải Kỳ 

thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

- Bản sao hợp pháp: Học bạ THPT, Hộ khẩu thƣờng trú, Giấy khai sinh; trong trƣờng 

hợp thí sinh chƣa xin đƣợc học bạ THPT thì có thể thay thế bằng bản xác nhận kết 

quả học tập các môn học năm lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 có ký và đóng dấu của 

trƣờng THPT; 

- Bản sao các giấy tờ ƣu tiên khác (nếu có); 

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh 

hoặc phụ huynh để Học viện thông báo kết quả. 

 Lƣu ý: Hồ sơ thí sinh nộp theo diện xét tuyển kết hợp là riêng, độc lập với hồ sơ 

đăng ký xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông. 

3. CÁC BƢỚC NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Bƣớc 1: Thí sinh khai hồ sơ ĐKXT trực tuyến tại địa chỉ website: 

https://xettuyen.ptit.edu.vn ; 

https://ptit.edu.vn/
https://tuyensinh.ptit.edu.vn/
https://tuyensinh2.ptit.edu.vn/
mailto:tuyensinh@ptit.edu.vn
https://facebook.com/ptittuyensinh
https://xettuyen.ptit.edu.vn/
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Bƣớc 2:  In 02 Phiếu ĐKXT theo phƣơng thức kết hợp; 

Bƣớc 3:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ ĐKXT theo yêu cầu nhƣ mục 1 nêu trên; 

Bƣớc 4:  Nộp hồ sơ ĐKXT bằng một trong hai phƣơng thức sau 

-  Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại các Cơ sở đào tạo của Học viện; 

-  Nộp hồ sơ qua đƣờng Bƣu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát đảm bảo 

đến các địa chỉ cơ sở đào tạo của Học viện. 

3.1 Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại các Cơ sở đào tạo của Học viện 

a. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: từ ngày 01/7 đến hết ngày 

05/8/2020 (Buổi sáng từ 8h00 - 11h00; Buổi chiều từ 14h00 – 17h00 các ngày trong 

tuần từ thứ 2 đến thứ 6). 

b. Các bƣớc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Phòng Giao dịch một cửa (Cơ sở đào 

tạo Hà Đông): 

- Bƣớc 1: Thí sinh khai hồ sơ ĐKXT trực tuyến tại địa chỉ website: 

https://xettuyen.ptit.edu.vn; 

- Bƣớc 2: Đến Ô số 6 nếu cần tƣ vấn, hỗ trợ, hƣớng dẫn làm hồ sơ đăng ký xét 

tuyển; 

- Bƣớc 3: Đến Ô số 10 để nộp lệ phí đăng ký xét tuyển; 

- Bƣớc 4: Đến Ô số 6 để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

Lƣu ý: Sau khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, thí sinh phải giữ và bảo quản 01 Phiếu 

đăng ký xét tuyển (có chữ ký của Cán bộ thu hồ sơ), Hóa đơn thu lệ phí đăng ký xét 

tuyển để làm minh chứng quá trình nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của mình trong trƣờng 

hợp cần thiết. 

3.2 Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đƣờng Bƣu điện 

a. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: từ ngày 01/7 đến hết ngày 

05/8/2020 (thời gian đƣợc tính theo dấu bƣu điện). 

b. Các bƣớc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

- Bƣớc 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu tại mục 2 Hồ sơ ĐKXT; 

- Bƣớc 2: Tới các điểm Bƣu cục trên toàn quốc và lựa chọn một trong hai dịch vụ 

Chuyển phát nhanh (EMS) hoặc Chuyển bƣu phẩm bảo đảm để gửi hồ sơ đăng ký xét 

tuyển; 

- Bƣớc 3: Thực hiện các thủ tục để gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Bƣu cục theo 

sự hƣớng dẫn của giao dịch viên (thí sinh cung cấp và điền thông tin vào ấn phẩm gửi 

https://xettuyen.ptit.edu.vn/
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thƣ: Họ tên, Địa chỉ của thí sinh, Số CMND, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại liên hệ; 

Tên trƣờng, mã trƣờng, địa chỉ trƣờng; Số tiền lệ phí đăng ký xét tuyển); 

- Bƣớc 4: Thanh toán cƣớc dịch vụ 

Lƣu ý: Sau khi gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển, thí sinh phải lƣu giữ lại 01 liên phiếu 

gửi, giấy chứng nhận nộp tiền và hóa đơn để làm minh chứng quá trình nộp hồ sơ đăng 

ký xét tuyển hoặc tra cứu, định vị bƣu gửi chứa hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

3.3 Khai đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) 

a. Đăng ký tài khoản xét tuyển 

Lƣu ý: Các thông tin thí sinh kê khai dƣới đây sẽ đƣợc lƣu trong hồ sơ xét tuyển, đề nghị 

thí sinh điền đầy đủ và chính xác. Sau khi đăng ký, các thông tin này sẽ không đƣợc phép 

chỉnh sửa. 

- Bƣớc 1: Thí sinh truy cập vào trang web: https://xettuyen.ptit.edu.vn/ để thực hiện 

đăng ký tài khoản 

- Bƣớc 2: Điền đầy đủ các thông tin hiển thị trên web một cách đầy đủ và chính xác. 

- Bƣớc 3: Nhấn nút Đăng ký 

 

https://xettuyen.ptit.edu.vn/
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- Bƣớc 4: Hệ thống gửi 1 email kích hoạt (bao gồm cả thông tin tài khoản) về gmail 

thí sinh đã đăng ký ở trên. Thí sinh kiểm tra hòm thƣ (lƣu ý kiểm tra cả hòm thƣ 

rác). Nhấn nút Kích hoạt để kích hoạt tài khoản của mình. 

 

- Bƣớc 5: Quay trở lại trang web: https://xettuyen.ptit.edu.vn/ để đăng nhập và thực 

hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển. 

https://xettuyen.ptit.edu.vn/
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  Trƣờng hợp thí sinh không nhận đƣợc gmail kích hoạt 

- Bƣớc 1: Thí sinh quay trở lại màn hình Đăng nhập. 

- Bƣớc 2: Chọn Kích hoạt tài khoản 

- Bƣớc 3: Nhập gmail và password thí sinh đã đăng ký lúc trƣớc và nhấn Gửi 

Hệ thống sẽ tự động gửi lại 1 email kích hoạt, thí sinh kiểm tra hòm thƣ (kiểm tra cả hòm 

thƣ rác), nhấn nút Kích hoạt để kích hoạt tài khoản của mình. 
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  Trƣờng hợp thí sinh điền sai các thông tin trên 

 Đối với các trƣờng hợp này, thí sinh liên hệ với Học viện thông qua trang fanpage 

hoặc số hotline (024) 33528122 để đƣợc hỗ trợ. 

b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển 

Thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng qua 02 bƣớc: 

Bƣớc 1: Đăng ký xét tuyển 

Thí sinh điền các thông tin liên quan tới học tập và nguyện vọng. 

Một số lƣu ý: 

- Các trƣờng thông tin có dấu * là các trƣờng thông tin thí sinh bắt buộc phải điền 

- Thí sinh có thể xem thông tin liên quan tới: Đối tƣợng ƣu tiên và Khu vực ƣu tiên 

bằng cách nhấn vào dấu (?) bên cạnh mỗi mục. 

- Các mục upload: Thí sinh upload tối đa 5 files/mục upload; Các file upload là file 

PDF, có tổng dung lƣợng toàn bộ upload không quá 20M 

Sau khi điền đầy đủ các thông tin, thí sinh nhấn nút Lƣu hồ sơ để chuyển sang Bƣớc 2. 
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Bƣớc 2: Rà soát thông tin 

Thí sinh kiểm tra lại các thông tin hồ sơ một cách chính xác. 
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- Nếu cần chỉnh sửa, thí sinh chọn nút Chỉnh sửa hồ sơ để quay lại Bƣớc 1. Sau khi 

chỉnh sửa, thí sinh cần nhấn Lƣu hồ sơ để tiếp tục quay lại Bƣớc 2. 

- Thí sinh có thể thực hiện In hồ sơ rà soát để xem hồ sơ chính thức đƣợc gửi đi 

của mình. 

 

- Khóa và nộp hồ sơ: Trƣớc khi Khóa và nộp hồ sơ, thí sinh tích vào mục Tôi xin 

cam đoan những lời khai trong hồ sơ ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai 

tôi xin chịu xử lý theo đúng quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Click OK để hoàn tất thủ tục nộp đơn 
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Lƣu ý: Sau khi nhấn Khóa và nộp hồ sơ, thí sinh sẽ không đƣợc chỉnh sửa bất kỳ thông 

tin nào liên quan tới hồ sơ của mình. Hồ sơ của thí sinh đã đƣợc gửi cho Học viện để tiếp 

nhận và xử lý. 

Đồng thời, sau khi khóa và nộp hồ sơ, hồ sơ của thí sinh sẽ đƣợc chuyển thành bản chính 

thức. 

 

Đồng thời, sau khi khóa và nộp hồ sơ, hồ sơ của thí sinh sẽ đƣợc chuyển thành bản chính 

thức. 

 

 

 

---------------HẾT--------------- 
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Phụ lục. HƢỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

(Diện xét tuyển theo phƣơng thức kết hợp) 

A. THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Mục 1 (Họ và tên): Viết đúng nhƣ trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu   

Giới  tính: Nữ ghi 1, Nam ghi 0 

2. Mục 2 (ngày, tháng, năm sinh): Ghi đúng nhƣ giấy khai sinh. 02 ô đầu tiên 

ghi ngày, 02 ô tiếp theo ghi tháng, 04 ô còn lại ghi năm sinh. Nếu ngày, tháng 

nhỏ hơn 10 (từ 1-9), thì ghi thêm số 0 vào ô phía trƣớc (ví dụ: 01, 02…. 09). 

3. Mục 3 (Nơi sinh): Ghi tên tỉnh/thành phố. Nếu sinh tại nƣớc ngoài, ghi tên quốc 

gia. 

4. Mục 4 (Giấy CMND/căn cƣớc CD): Với Chứng minh nhân dân mẫu cũ (9 chữ 

số), 03 ô đầu để trống, ghi 9 số vào 9 ô còn lại. Với Chứng minh nhân dân mẫu 

mới (12 số) hoặc Thẻ căn cƣớc công dân, ghi đủ 12 số vào 12 ô tƣơng ứng. 

5. Mục 5 (Nơi học THPT): Ghi rõ tên trƣờng THPT, địa chỉ (xã/phƣờng, huyện/quận, 

tỉnh/thành phố nơi trƣờng đóng). Ghi mã tỉnh vào 2 ô đầu, ghi mã trƣờng vào 3 

ô tiếp theo. Nếu mã trƣờng có 1 chữ số, ghi 2 số 0 vào ô đầu tiên, nếu mã 

trƣờng có 2 chữ số, ghi số 0 vào ô đầu tiên.  

6. Mục 6 (Đối tƣợng ƣu tiên tuyển sinh): Thí sinh tự xác định đối tƣợng ƣu tiên, 

khoanh tròn vào một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tƣơng ứng với đối tƣợng ƣu 

tiên của thí sinh đƣợc hƣởng theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ 

chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính 

quy hoặc văn bản hƣớng dẫn.  Nếu khai thiếu trung thực sẽ bị xử lý theo các quy 

định hiện hành. Thí sinh thuộc diện ƣu tiên phải nộp đủ giấy tờ minh chứng hợp 

pháp cho Học viện khi đến nhập học; nếu không thuộc đối tƣợng ƣu tiên nào thì 

để trống.  

7. Mục 7 (Khu vực ƣu tiên): Thí sinh khoanh tròn vào khu vực tƣơng ứng theo 

quy định của Bộ GD&ĐT. Trong 3 năm học THPT hoặc tƣơng đƣơng, học ở đâu 

lâu hơn, thì hƣởng ƣu tiên khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trƣờng có mức ƣu 

tiên khu vực khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trƣờng này, nửa thời gian học ở 

trƣờng kia thì tốt nghiệp THPT ở đâu hƣởng ƣu tiên khu vực tại đó. Đối với thí sinh 

đƣợc ƣu tiên theo hộ khẩu thƣờng trú, căn cứ vào quy định của Quy chế tuyển sinh 

đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo 

viên hệ chính quy và hƣớng dẫn của Bộ GDĐT để ghi cho đúng khu vực ƣu tiên 

đƣợc hƣởng. 

8. Mục 8 (Địa chỉ liên hệ): Thí sinh ghi rõ họ tên ngƣời liên hệ, địa chỉ chi tiết: 

xóm (số nhà), thôn (đƣờng phố, ngõ ngách), xã (phƣờng), huyện (quận), tỉnh 

(thành phố). 
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9.  Mục 9 (Số điện thoại, Email): Ghi rõ số điện thoại, địa chỉ email cá nhân để 

nhận thông báo của Học viện. 

10. Mục 10 (Hạnh kiểm): Ghi mức hạnh kiểm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (Học kỳ 1) 

theo học bạ THPT. 

11. Mục 11 (Kết quả điểm TBC học tập):  Ghi kết quả điểm trung bình cộng  lớp 

10, lớp 11 và lớp 12 (Học kỳ 1) theo học bạ THPT. 

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

1. Mục 1 (Có chứng chỉ ngoại ngữ): Nếu có chứng chỉ ngoại ngữ nào, thí sinh 

đánh dấu “X” vào ô tƣơng ứng, ghi điểm số, nơi cấp. Nếu không, để trống nội 

dung này. 

2. Mục 2  (Có giải cấp Tỉnh hoặc TP trực thuộc TW): Nếu có giải thí sinh ghi rõ 

môn đoạt giải, loại giải, năm đoạt giải, nơi cấp. Nếu không, để trống nội dung này. 

3. Mục 3 (Đăng ký xét tuyển):  

Ghi đủ 7 chữ số vào ô Mã ngành; Ghi tên ngành học; 03 chữ số vào ô Mã tổ hợp. 

Một hồ sơ có tối đa 02 nguyện vọng. 

Ghi tên môn và điểm trung bình các môn theo tổ hợp năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 

(Học kỳ 1).  

Ghi chú: Đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT trƣớc năm 2020 thì kết quả điểm 

trung bình chung học tập học kỳ I lớp 12 có thể thay thế bằng điểm trung bình 

chung học tập lớp 12. 
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

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 2020 
(Diện xét tuyển theo phương thức kết hợp)            

 

A. THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ và tên của thí sinh (Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

.......................................................................................................................................  Giới  tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 

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

3. Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố) ................................................................................................................................................... .......................... 

4. Giấy CMND/căn cước CD (Ghi như hồ sơ đăng ký dự thi) 

5. Nơi học THPT (ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường): 

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

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

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

Mã tỉnh Mã trường 

Thí sinh tốt nghiệp (Đánh dấu X): Trước năm 2020             Tốt nghiệp năm 2020    X 

6. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh (nếu có):. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07  

7. Khu vực ưu tiên: KV1, KV2-NT, KV2, KV3                      

(Thí sinh khoanh tròn vào khu vực và đối tượng mình được ưu tiên, nếu không thuộc đối tượng ưu tiên nào thì để trống) 

8. Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................................................................................................................. 

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

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

10. Hạnh kiểm:  Lớp 10                    Lớp 11                Lớp 12 (Học kỳ 1) 

11. Kết quả điểm TBC học tập:  Lớp 10                   Lớp 11                Lớp 12 (Học kỳ 1) 

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Chỉ đăng ký tối đa 02 nguyện vọng) 

1. Có chứng chỉ  IELTS TOEFL SAT ACT          

Điểm thi .........................  Ngày cấp chứng chỉ ................................ Đơn vị cấp chứng chỉ ............................................................. 

2. Có giải cấp Tỉnh hoặc TP trực thuộc TW           Môn đoạt giải ............................................................................................      

Loại giải .......................................    Năm đoạt giải ...........................  Nơi cấp ............................................................................................... 

3. Đăng ký xét tuyển: 

TTNV Mã ngành Tên ngành Mã tổ hợp Tên môn và điểm trung bình các môn theo tổ hợp 
 
 

01 7480201 
Công nghệ 

thông tin 
A00 

 

Tên môn Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 (HK1) 

Môn 1: ………….… 8,0 8,2 8,5 

Môn 2: ………….… 8,0 8,2 8,5 

Môn 3: ………….… 8,0 8,2 8,5 
 

 
 

02 7480202 
An toàn thông 

tin 
A01 

 

Tên môn Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 (HK1) 

Môn 1: ………….… 8,0 8,2 8,5 

Môn 2: ………….… 8,0 8,2 8,5 

Môn 3: ………….… 8,0 8,2 8,5 
 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong hồ sơ ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo 

đúng quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Ngày ........... tháng .......... năm 2020 

Họ tên, chữ ký thí sinh 

Số hồ sơ: BVH/BVS ......................... 

   

    

    

 

Thí sinh không ghi mục này 

NGUYỄN ĐỨC MINH 0 

0   1 0   1 0   2 

Hà Nội 

0   0   0   1   2   3   4    5   6   7   8   9 

THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội 

THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội 

THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội 

0   1      0   1   2 

0   1      0   1   2 

0   1      0   1   2 

NGUYỄN ĐỨC MINH, nhà 1, đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 

024. 3123 4567 nguyenducminh@gmail.com 

Tốt Tốt Tốt 

8,5 9,0 8,7 

X 

6.5 20/05/2020 Hội đồng Anh 

Toán 

Cấp TP 2020 Sở GD&ĐT TP Hà Nội 

Toán 
Lý 

Hóa 

Toán 

Lý 

Anh 

 

 

Ảnh 4*6cm 


