
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BỔ SUNG ĐỢT 1  

(Dành cho phương thức xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia năm 2021) 

 

I. THÔNG TIN THÍ SINH: 

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

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

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

 

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

trên 

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

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

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

II. THÔNG TIN TRƯỜNG THPT HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG: 

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

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

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

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

                                                                                                                                                   Mã tỉnh          Mã trường     

III. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: (Yêu cầu thí sinh sắp xếp theo thứ tự ưu tiên) 

9.   Ngành 1: .......................................................................... Mã ngành: ................Tổ hợp:……....Điểm:…….. 

10. Ngành 2 (Nếu có): .............................................................Mã ngành: .................Tổ hợp:………Điểm:……. 
 

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:  

1. 01 Phiếu đăng ký xét tuyển               2. Lệ phí XT 200.000vnđ                  3. 01 Bản photo học bạ         

4. 01 Bản sao Giấy chứng nhận TN tạm thời/Bằng tốt nghiệp THPT   

5. 01 Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2021  

Lưu ý: Đối với các thí sinh không đỗ, Nhà trường sẽ lại trả lại Bản gốc giấy chứng nhận kỳ thi THPT Quốc gia 2021 

sau khi biết kết quả.  

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

 Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật.  

Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn theo đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

      TOKYO VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày ...... tháng ...... năm 2021 Ngày ...... tháng ...... năm 2021 

Cán bộ nhận hồ sơ Thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

                   Mã hồ sơ: ………………… 


