
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2021 – PHƯƠNG THỨC 6 

1. Họ và tên thí sinh (Full name):  ............................................................................... Giới tính (Gender):  ..........  

2. Ngày, tháng, năm sinh (Date of birth):  ................................................................................................................  

3. Nơi sinh (Place of birth):  .......................................................................................................................................  

4. Quốc tịch (Nationality):  .........................................................................................................................................  

5. Địa chỉ liên lạc (Contact address):  .......................................................................................................................  

6.  Số CMND ( Identification card number/Passport number):………………………………………. 

7. Số điện thoại (Mobile phone):…………………………….Email:…….…………………………….                                               

8. Nơi học THPT (Information of high school):  

Lớp 

(Grade) 

Tên Trường 

(High School’s Name) 

Địa chỉ 

(High School’s Address) 

Lớp 10 (Grade #10)    

Lớp 11 (Grade #11)    

Lớp 12 (Grade #12)   

 

9. Điểm trung bình (GPA score) 

Lớp 10  

(Grade #10) 

GPA_A1 

Lớp 11  

(Grade #11) 

GPA_A2 

Lớp 12  

(Grade #12) 

GPA_A3 

Tổng điểm 

(Total score) 

GPA_A1 + GPA_A2 + GPA_A3 

 

 

 

   

 

10. Chứng chỉ ngoại ngữ (Language proficiency certificate ) 

 

  IELTS Điểm (Score):…….. Ngày hết hạn (Expiration date dd/mm/yyyy):.…/…./…. 

 

  TOEFL iBT     Điểm (Score):…… Ngày hết hạn (Expiration date dd/mm/yyyy): …/…./…. 

ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 

(Application of Undergraduate Program) 
 

Mã trường (Code)   

Tên trường: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG HCM (University of Science, VNU-

HCM) 

STT 

(Order) 

Mã ngành 

(Code of Undergraduate program) 

Tên ngành  

(Name of Undergraduate program) 

1     

Phụ lục 6.1 

Q S T 



(First 

choice) 

2 

(Second 

choice) 

  

3 

(Third 

choice) 

  

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính xác thực của hồ sơ này.  

Ghi chú: Trường sẽ hậu kiểm hồ sơ thí sinh khi làm thủ tục nhập học, nếu thí sinh khai không đúng các thông 

tin trong phiếu đăng ký xét tuyển thì Trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển theo quy định.  

 

                  ………………., ngày …… tháng …… năm 2021 

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ  

 (Applicant’s signature) 


