
Mã tỉnh         Mã trường     Điểm học tập 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 

(Dành cho phương thức kết hợp xét hồ sơ và phỏng vấn) 

I. THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ tên 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. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố) ................................................... b) Dân tộc (Ghi bằng chữ) ........................ 

4. CMND/CCCD: Ngày cấp:.....................Nơi cấp:................... 

5. Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................................... 

 

 

 

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

6.  Điện thoại liên lạc: .................................................. Email: ............................................................................ 

7.  Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................................................. 

II. THÔNG TIN TRƯỜNG VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT 

8. Tên trường THPT hoặc tương đương (tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã 

tỉnh, mã trường) và Kết quả học THPT (điểm tổng kết trung bình chung mỗi năm học) 

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

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

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

                                                                                                                                                         

III. THÔNG TIN NGÀNH HỌC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

9. Ngành học đăng ký : ............................................................................................................................................ 

    Mã ngành                 : ........................................................................................................................................... 

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:  

1. 01 Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu)               2. 01 Bản sao Học bạ cấp 3            

3.  Lệ phí (200.000 VNĐ)                                                               4. 01 Bài tham luận (theo mẫu)     

5.  01 Bản sao Giấy chứng nhận TN tạm thời/Bằng tốt nghiệp THPT                                                     

6. 02 Ảnh 4x6 (Chụp trong vòng 6 tháng và mặt sau ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh)                   

Lưu ý: Đối với đợt sơ tuyển 1 và 2, thí sinh chưa có học bạ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời vẫn có thể nộp hồ 

sơ, nhưng phải cam kết đáp ứng điều kiện sơ tuyển của Nhà trường.  

  Tôi xin cam đoan đáp ứng điều kiện sơ tuyển của Nhà trường. 

  Tôi xin cam đoan những lời khai trong Hồ sơ đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai Tôi xin chịu xử lý theo 

đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 

Hưng Yên, ngày ...... tháng ...... năm 2018 

Cán bộ nhận hồ sơ 

 

 

Ngày ...... tháng ...... năm 2018 

Thí sinh  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

              TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA  

                    TOKYO VIỆT NAM 
                ST-01, KĐT Văn Giang (Ecopark), Văn Giang, Hưng Yên 

               ĐT: (+84) 868 217 406   -   (024) 6664 0325 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Mã hồ sơ:………………… 

Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống trên 

 


