TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2021
(XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT)
THÔNG TIN THÍ SINH:
Họ và tên thí sinh: …………………………..…………………..…..…….Giới tính: …………… Dân tộc: ………………….
Ngày, tháng, năm sinh:…………………. Nơi sinh (tỉnh/Tp): …………………..…………………………………………….
Hộ khẩu thường trú: .............................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
CMND: ………………..…..………… Ngày cấp:….…./…..…/……..... Nơi cấp:………………………………………………..
Điện thoại:…………………………………..……… Điện thoại phụ huynh: ………………………………………………..……
Trường THPT (lớp 12):………………….…………......huyện:………………...…..tỉnh:……………..…………………….…
Khu vực:

Đối tượng ưu tiên (nếu có):

Tên lớp 12: …………………………..

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
Ngành đăng ký: …………………………………………..…….... Chuyên ngành:………….……………….……………….…
Đại học chính quy:

Đại học chất lượng quốc tế:

Thí sinh chọn một trong 3 cách xét tuyển dưới đây sao cho tổng điểm là cao nhất
1. Tổng điểm trung bình (ĐTB) 3 môn theo Tổ hợp xét tuyển của 2 trong 4 học kỳ lớp 11 và 12
(có ít nhất 1 học kỳ lớp 12)
Môn 1

Môn 2

Môn 3

………………

………………..

……………….

Lớp …..

Học kỳ ….: …....

Học kỳ ….: …...

Học kỳ ….: …....

Lớp 12

Học kỳ ….: …….

Học kỳ ….: …..

Học kỳ ….: …....

Lớp

Tổng
điểm

Tổ hợp xét tuyển

2. Theo điểm trung bình học kỳ
Thí sinh chọn điểm trung bình 3 trong 6 học kỳ (có ít nhất 1 học kỳ lớp 12)
Lớp 10
ĐTB

Lớp 11

Học kỳ ….: ….........

Học kỳ ….: ….........

Lớp 12

Tổng điểm

Học kỳ ….: ….........

3. Theo điểm trung bình năm học của 3 năm THPT
Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Tổng điểm

ĐTB
•

Xếp loại học tập lớp 12:………………………….

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu hình thức xử lý theo quy định
của Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Hồ sơ (bản sao hợp lệ) gồm:
☐ Học bạ THPT
☐ Bằng tốt nghiệp THPT
☐ Giấy CN tốt nghiệp THPT
☐ Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có): ……

……………., ngày …. tháng …. năm …...
Người đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)

