
Phụ lục 1 

DANH MỤC CÁC MÔN TRONG CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN  

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NĂM 2021 
(Kèm theo Thông báo số  486/TB-ĐHKH ngày 20 tháng 4 năm 2021) 

 

STT Tổ hợp Môn thi 

1 A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

2 A00 Toán, Vật lí, Hóa học 

3 A16 Toán, KHTN, Văn học 

4 B00 Toán, Hoá học, Sinh học 

5 B08 Toán, Sinh học, Anh 

6 C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

7 C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí 

8 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lý 

9 C14 Ngữ văn, Toán, GDCD 

10 C20 Ngữ văn, Địa lý, GDCD 

11 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

12 D04 Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung 

13 D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh 

14 D14 Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

15 D15 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh 

16 D66 Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh 

17 D84 Toán, GDCD, Tiếng Anh 

18 DD2 Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn 
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Phụ lục 2 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG  

VÀO TRƯỜNG KHOA HỌC NĂM 2021 
(Kèm theo Thông báo số  486/TB-ĐHKH ngày 20 tháng 4 năm 2021) 

 

1. Hồ sơ xét tuyển thẳng dành cho nhóm đối tượng 1: theo quy định tại các điểm a, 

b, c, d, đ, e, l khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu 2.1); 

- Ít nhất MỘT trong các bản photocopy có công chứng sau: Chứng nhận là thành viên 

được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế 

hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên 

trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy 

chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế 

về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực 

ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác; 

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

ảnh chân dung cỡ 4 x 6 (chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ). 

Ghi chú: 

- Thí sinh thuộc nhóm đối tượng 1 nộp hồ sơ qua các Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo 

dục và Đào tạo xác nhận, gửi toàn bộ hồ sơ về Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 

2021 của Trường Đại học Khoa học: Phòng 111, Bộ phận tuyển sinh, Nhà Hiệu bộ, Trường 

Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, ĐT: 0989.82.11.99 

- Thời hạn thí sinh nộp hồ sơ cho các Sở Giáo dục và Đào tạo: từ ngày 01/5/2021 đến hết 

ngày 30/5/2021 (trừ ngày lễ và thứ Bảy, Chủ Nhật).  

- Thời hạn các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển cho 

trường: trước ngày 10/6/2021; công văn đề nghị xét tuyển/hồ sơ xét tuyển gửi thiếu giấy tờ theo 

yêu cầu và quá thời hạn trên (căn cứ theo dấu bưu điện) được coi như không hợp lệ và không 

được xét tuyển. 

2. Hồ sơ xét tuyển thẳng dành cho nhóm đối tượng 2 gồm: theo điểm i, khoản 2, 

Điều 7 của Quy chế tuyển sinh. 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu 2.1); 

- Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT; 

- Bản photocopy hộ khẩu thường trú. 

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

hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6 (chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ). 

- Thời hạn các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển cho 

trường: trước ngày 10/6/2021; công văn đề nghị xét tuyển/hồ sơ xét tuyển gửi thiếu giấy tờ theo 

yêu cầu và quá thời hạn trên (căn cứ theo dấu bưu điện) được coi như không hợp lệ và không 

được xét tuyển. 

3. Hồ sơ xét tuyển thẳng dành cho nhóm đối tượng 3 gồm: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu 2.2); 

- Ít nhất MỘT trong các bản photocopy có công chứng sau: Học sinh trường chuyên; 
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giấy xác nhận kết quả học tập 3 năm của lớp 10, 11, 12 đạt học lực giỏi;  thành viên chính 

thức đội tuyển thi TDTT cấp thành phố,, tỉnh, trung ương; thành viên của đội tuyển thi học 

sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia tất cả các môn và học ính đạt giải các ký thi 

Khoa học kỹ thuật các cấp; chứng chỉ quốc tế một trong các ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng 

Trung, tiếng Hàn, tiếng Đức... tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dành cho người Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Bản sao có công chứng học bạ THPT 5 học kỳ (có dấu đỏ xác nhận của trường THPT); 

- Giấy chứng nhận học sinh hệ chuyên (nếu có); 

- 02 ảnh chân dung 4x6, ghi rõ họ tên, ngày sinh, số điện thoại (chụp trong phạm vi 6 

tháng tính từ ngày nộp hồ sơ). 

Ghi chú: 

- Thí sinh thuộc nhóm đối tượng 3 gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại 

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 

2021 của Trường Đại học Khoa học: Phòng 111, Bộ phận tuyển sinh, Nhà Hiệu bộ, Trường 

Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, ĐT: 0989.82.11.99. 

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 10/6/2021 (trừ ngày lễ và thứ 

Bảy, Chủ Nhật). Các hồ sơ xét tuyển gửi thiếu giấy tờ theo yêu cầu và quá thời hạn trên (căn 

cứ theo dấu bưu điện) được coi như không hợp lệ và không được xét tuyển. 
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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 2021 
(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):  .................................................................................  

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

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

        

            

 

 

 

Ảnh 4x6 
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 ......................................................................................................................................................................................  

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

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 2021 của Trường Đại 

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

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 

trường …………………………………… đã khai 

đúng sự thật. 

Ngày …… tháng …… năm 2021 

Hiệu trưởng 

(ký tên, đóng dấu) 

 Ngày …… tháng …… năm 2021 

Người đăng ký xét tuyển 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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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 2021 
(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 2021 của Trường Đại 

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

  Ngày …… tháng …… năm 2021 

Người đăng ký xét tuyển 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 

        

            

 

 

 

Ảnh 4x6 
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HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG, UTXT  

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NĂM 2021 

 

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

học Khoa học năm 2021 (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 2021. 

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 


