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___ ,___

Lý

___ ,___

Hóa

___ ,___

Văn

___ ,___

Sử
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Địa

___ ,___

Anh/Pháp
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Sinh

___ ,___

Năng khiếu

___ ,___

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2022
(Dành cho thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT/ 

Điều kiện riêng UMT/ Kết quả thi ĐGNL của ĐHQG)

Mã hồ sơ do trường điền

A    THÔNG TIN THÍ SINH

1. Họ tên thí sinh (Ghi theo giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)    

…………………………………………………………………………………………………………………………..Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

2. Ngày, tháng, năm sinh: 

3. Nơi sinh (Tỉnh/thành phố)………………………………. 4. Dân tộc:………………………… 5. Tôn giáo:……………………………………………

6. Số CMND/CCCD (Ghi mỗi số vào 1 ô) 

7. Điện thoại:…………………………………………………….8. Email:………………………………………………………………………………………………………

9. Hộ khẩu thường trú (Số nhà, khu phố, thôn, tên đường) ……………………………………………………………………………………………

(Xã/ phường)……………………………..(Quận/ huyện)………………………………..(Tỉnh/thành phố)…………………………………………………..

10. Địa chỉ liên lạc (Số nhà, khu phố, thôn, tên đường)…………………………………………………………………………………………………….

(Xã/ phường)……………………………..(Quận/ huyện)………………………………..(Tỉnh/thành phố)…………………………………………………..

11. Nơi học THPT hoặc tương đương:

Lớp 10:……………………………………………………………………Mã tỉnh:………………….…………….…….Mã trường:………….…..……….……….….….

Lớp 11:…………………………………………………………………….Mã tỉnh:………………….…………….…….Mã trường:………….…..………….…….….….

Lớp 12:…………………………………………………………….…..…Mã tỉnh:………………………….…………..Mã trường:………….….………….……..….….

12. Năm tốt nghiệp THPT(Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp)

13. Khu vực:……………..(KV1, KV2, KV2NT, KV3)                   14. Đối tượng ưu tiên:…………….…(01,02,03,04,05,06,07)

B    THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

(*) Xem thông tin ngành tuyển và tổ hợp môn xét tuyển ở mặt sau của Phiếu đăng ký xét tuyển này)

C    THÔNG TIN HỌC TẬP

 

“Tôi đã đọc lại và chịu trách nhiệm tính chính xác các thông tin đã khai trên. Nếu sai, tôi chịu xử lý vi phạm theo
quy chế tuyển sinh"

» Hồ sơ gồm: thí sinh đánh dấu “x” vào ô tương ứng

Bản sao học bạ THPT

Bản sao bằng TN THPT/CN Tốt nghiệp THPT tạm thời

Bản sao CMND/CCCD

Khác:……………………………………………………

Nguyện
vọng

1

2

3

Ngành đăng ký xét tuyển

Phương thức xét tuyển
(Đánh dấu “x” vào ô hoặc ghi rõ tổ hợp môn xét tuyển)

5HK 3 năm Lớp 12

Tổ hợp………….

Tổ hợp………….

Tổ hợp………….

Điều kiện
UMT

Kỳ thi ĐGNL
ĐHQG

Điểm TB

Cả năm lớp 10

Cả năm lớp 11

HK1 lớp 12

Cả năm lớp 12

___ ,___

___ ,___

___ ,___

___ ,___

………………, ngày………tháng……..năm………….

Thí sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điều kiện UMT:  _________________________________________

Điểm kỳ thi ĐGNL của ĐHQG:  __________ /1200
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02

THÔNG TIN THAM KHẢO

NGÀNH MÃ NGÀNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

1. Công nghệ thông tin

2. Quản trị kinh doanh

3. Marketing

4. Bất động sản

5. Kinh doanh quốc tế

6. Quản lý thể dục thể thao

7480201

7340101

7340115

7340116

7340120

7810301

� A00: Toán, Vật lý, Hóa học
� A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
� D01/D03: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh/
Tiếng Pháp
� D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học

� A00: Toán, Vật lý, Hóa học
� A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
� D01/D03: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh/
Tiếng Pháp
� C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

� A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
� D01/D03: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh/
Tiếng Pháp
� T00: Toán, Sinh học, Năng khiếu(*)
� T01: Toán, Ngữ Văn, Năng khiếu (*)
   (*) Môn năng khiếu hệ số 2

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng một trong các 
điều kiện theo yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành và của Trường đều có thể nộp hồ sơ 
đăng ký xét tuyển. Một trong các điều kiện chi tiết như sau: 

·  Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: IELTS từ 5,0 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 61 điểm trở lên hoặc 
TOEIC từ 600 điểm trở lên. 

·  Có chứng chỉ quốc tế hoặc văn bằng quốc tế liên quan đến lĩnh vực, ngành đăng ký xét tuyển của 
các đơn vị như Bộ Khoa học và Công nghệ, Microsoft, Cisco, ARENA, APTECH. 

·  Đạt giải Khuyến khích trở lên trong các cuộc thi Học sinh giỏi cấp tỉnh/TP, Khoa học Kỹ thuật cấp 
tỉnh/TP, Olympic truyền thống 30-4.

·  Có chứng nhận Vận động viên (VĐV) cấp I quốc gia hoặc đẳng cấp dự bị kiện tướng quốc gia, quốc tế; 
hoặc đạt huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc, Hội khỏe Phù đổng khu vực/toàn quốc, các giải thể thao 
học sinh toàn quốc, các giải trẻ quốc gia và quốc tế; Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ 
quốc gia được Tổng cục TDTT xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ các giải thi đấu trong và ngoài nước.

·  Học lực 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) được xếp loại Giỏi.

·  Có bằng Cao đẳng (hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT) của cùng ngành hoặc ngành 
gần với ngành đăng ký xét tuyển. 

» Tên ngành, mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển

» Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của trường UMT


