
Mẫu 2.1 Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (dành cho nhóm đối tượng 1 và 2) 
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG, UTXT 

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NĂM 2022 
(Sử dụng cho thí sinh thuộc nhóm đối tượng 1 và 2) 

 

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

 

 ........................................................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0) Giới  

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: 
 (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)  
       

                 ngày      tháng      năm 

3. Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công 

dân (Ghi mỗi chữ số vào một ô) 

4. Điện thoại:  .................................................... Email:  ...........................................................................................  

5. Dân tộc:  ......................................................... Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):  .........................................................  

6. Hộ khẩu thường trú (ghi rõ xã, huyện, tỉnh):  .........................................................................................................  

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

7. Thông tin về quá trình học tập tại trường THPT (tên trường, học lực, hạnh kiểm): 

- Lớp 10:  .................................................................... Hạnh kiểm:  .................... Điểm TBC: HKI  ........  HKII  .......  

- Lớp 11:  .................................................................... Hạnh kiểm:  .................... Điểm TBC: HKI  ........  HKII  .......  

- Lớp 12:  .................................................................... Hạnh kiểm:  .................... Điểm TBC: HKI  ........  HKII  .......  

- Học sinh hệ chuyên:  Tên môn/lớp/khối chuyên:  ...................................................  

- Năm tốt nghiệp THPT:  .........................................  

8. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học: 

- Đăng ký xét tuyển thẳng theo đối tượng (chỉ ghi 01 mã đối tượng duy nhất):  ..................................................  

- Môn đạt giải, loại giải, huy chương, chứng chỉ tương ứng với đối tượng đăng ký xét tuyển thẳng: 

Cấp đạt giải:  Olympic Quốc gia Tỉnh/TP Khác 

Môn đạt giải:  ......................................................  Loại giải:  .............................................................................  

Thành tích khác (các chứng chỉ ngoại ngữ đạt được, nếu có):  .................................................................................  

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

STT 
Mã trường 

(chữ in hoa) 
Mã ngành Tên ngành 

Tổ hợp xét 

tuyển 

NV1 DTZ    

NV2 DTZ    

9. Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng, gửi kèm theo Phiếu ĐKXT tới HĐTS. 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học trình 

độ đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Trường Đại 

học Khoa học. Nếu có sai sót, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 
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Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 

trường …………………………………… đã khai 

đúng sự thật. 

Ngày …… tháng …… năm 2022 

Hiệu trưởng 

(ký tên, đóng dấu) 

 Ngày …… tháng …… năm 2022 

Người đăng ký xét tuyển 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

  



3 

Mẫu 2.2 Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (dành cho nhóm đối tượng 3) 
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG, UTXT 

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NĂM 2022 
(Sử dụng cho thí sinh thuộc nhóm đối tượng 3) 

 

 

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

 

 ........................................................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0) Giới  

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: 
 (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)  
       

                 ngày      tháng      năm 

3. Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công 

dân (Ghi mỗi chữ số vào một ô) 

 

4. Điện thoại:  .................................................... Email:  ...........................................................................................  

5. Dân tộc:  ......................................................... Nơi sinh:  .......................................................................................  

6. Hộ khẩu thường trú (ghi rõ xã, huyện, tỉnh):  .........................................................................................................  

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

7. Thông tin về quá trình học tập tại trường THPT (tên trường, học lực, hạnh kiểm): 

- Lớp 10:  .................................................................... Hạnh kiểm:  .................... Điểm TBC: HKI  ........  HKII  .......  

- Lớp 11:  .................................................................... Hạnh kiểm:  .................... Điểm TBC: HKI  ........  HKII  .......  

- Lớp 12:  .................................................................... Hạnh kiểm:  .................... Điểm TBC: HKI  ........  HKII  .......  

- Học sinh hệ chuyên:  Tên môn/lớp/khối chuyên:  ...................................................  

- Năm tốt nghiệp THPT:  .........................................  

8. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học: 

- Đăng ký xét tuyển thẳng theo đối tượng (chỉ ghi 01 mã đối tượng duy nhất):  ..................................................  

Tên chứng chỉ quốc tế:  ......................................  Ngày dự thi:  ........................................................................  

Trình độ đạt được/Tổng điểm:  ..........................  Số hiệu chứng chỉ:  ..............................................................  

Thành tích khác (thuộc ngóm đối tượng 3 hoặc chứng chỉ ngoại ngữ khác nếu có):  ..............................................  

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

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

STT 
Mã trường 

(chữ in hoa) 
Mã ngành Tên ngành 

Tổ hợp xét 

tuyển 

NV1 DTZ    

NV2 DTZ    

9. Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng, gửi kèm theo Phiếu ĐKXT tới HĐTS. 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học trình 

độ đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Trường Đại 

học Khoa học. Nếu có sai sót, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 
 

  Ngày …… tháng …… năm 2022 

Người đăng ký xét tuyển 
(ký và ghi rõ họ tên) 
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HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG, UTXT  

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NĂM 2022 

 

Mục 1, 2: Ghi theo hướng dẫn trên Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng, UTXT vào Trường Đại học 

Khoa học năm 2022 (sau đây gọi tắt là Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng). 

Mục 3: Đối với Chứng minh nhân dân mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, ba ô đầu để 

trống; đối với Chứng minh nhân dân mẫu mới hoặc Thẻ căn cước công dân, ghi đủ 12 chữ số vào các 

ô tương ứng. 

Mục 4: Ghi rõ điện thoại di động cá nhân, email của thí sinh. Nhà trường sẽ liên hệ trực tiếp 

với thí sinh theo số điện thoại đã khai báo. 

Mục 5: Nơi sinh của thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố, nếu sinh ở nước ngoài thí 

sinh chỉ cần ghi rõ tên quốc gia (theo tiếng Việt Nam). Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh. 

Mục 6: Thí sinh phải ghi rõ thông tin địa chỉ thường trú, bao gồm tên xã (phường), huyện 

(quận), tỉnh (thành phố) vào dòng kẻ chấm. 

Mục 7: Ghi tên trường kèm tên huyện (quận), tỉnh (thành phố) của trường vào dòng kẻ chấm. 

Ghi rõ hạnh kiểm, điểm trung bình chung học tập của từng học kỳ vào dòng kẻ chấm. Nếu thí sinh là 

học sinh hệ chuyên, đánh dấu (x) vào ô “Học sinh hệ chuyên” và ghi tên môn/lớp/khối chuyên vào dòng 

kẻ chấm. Đối với thí sinh hiện đang là học sinh lớp 12, ghi năm tốt nghiệp là 2022. 

Mục 8: Ghi rõ mã đối tượng đăng ký xét tuyển thẳng (VD: 2.1.d, 2.3.b). Trong trường hợp thí 

sinh thuộc nhiều đối tượng xét tuyển thẳng, thí sinh chỉ lựa chọn ghi 01 mã đối tượng xét tuyển thẳng 

duy nhất và ghi các thành tích khác vào mục “Thành tích khác”. 

- Đối với thí sinh thuộc nhóm đối tượng 1, 2: ghi rõ môn đạt giải, loại giải tương ứng với đối 

tượng đăng ký xét tuyển thẳng, các thành tích khác (nếu có) sẽ ghi vào mục “Thành tích khác”. 

VD: Thí sinh vừa đạt giải Nhất môn tiếng Anh cấp Quốc gia vừa có chứng chỉ IELTS 8.0, thí sinh ghi 

hồ sơ như sau: 
- Môn đạt giải, loại giải, huy chương, chứng chỉ tương ứng với đối tượng đăng ký xét tuyển thẳng: 

Cấp đạt giải:  Olympic Quốc gia Tỉnh/TP Khác 

Môn đạt giải: Tiếng Anh Loại giải: Nhất  

Thành tích khác (nếu có): IELTS 8.0 

- Đối với thí sinh thuộc nhóm đối tượng 3: ghi rõ tên chứng chỉ quốc tế, ngày dự thi, trình độ đạt 

được (VD: B1, B2) hoặc tổng điểm trên chứng chỉ, số hiệu chứng chỉ theo hướng dẫn trên Phiếu đăng 

ký xét tuyển thẳng, các thành tích khác (nếu có) sẽ ghi vào mục “Thành tích khác”. 

Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng. Các nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên 

từ trên xuống dưới (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất). Thí sinh đăng ký nguyện vọng 

nào không đúng với quy định của trường thì nguyện vọng đó sẽ không được xét tuyển. 

 

Lưu ý: 

- Đối với thí sinh thuộc nhóm 1 và 2: Hồ sơ cần có dấu xác nhận của trường THPT và dấu giáp 

lai vào ảnh trên hồ sơ. 

- Đối với thí sinh thuộc nhóm 3: Hồ sơ không cần dấu xác nhận của trường THPT. 

 

x 


