PHIẾU ĐĂNG KÝ
XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020
(Xét tuyển theo học bạ THPT)
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu
Tôi tên là: ............................................................. Giới tính: ...................... Dân tộc: ...................
Ngày sinh: ......................................... Nơi sinh (tỉnh/thành phố): ...............................................
Hộ khẩu thường trú: ......................................................................................................................
Mã tỉnh: ; Mã huyện:  (theo hộ khẩu thường trú)
Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................
CMND số: ................................... Ngày cấp: … /… / …… Nơi cấp: .............................................
Điện thoại: .......................... Facebook: ........................ Điện thoại phụ huynh: ........................
Tên trường THPT (học lớp 10): ..................................... huyện: ............................... tỉnh: ............
Tên trường THPT (học lớp 11): ..................................... huyện: ............................... tỉnh: ............
Tên trường THPT (học lớp 12): ..................................... huyện: ............................... tỉnh: ............
Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3. Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.
(xác định chính xác và khoanh tròn vào khu vực và đối tượng ưu tiên nếu có)
Sau khi tìm hiểu Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu, tôi đăng ký xét tuyển:
Ngành: ....................................................... Chuyên ngành: .........................................................
Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển: ……………………………. (ghi rõ là A00, A01….)
Điểm các môn tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển thuộc 2 trong 3 học kỳ của lớp 12 và học kì
2 lớp 11 theo học bạ THPT như sau:
(ví dụ: Tổ hợp môn A00, ghi Môn 1: Toán; Môn 2: Lý; Môn 3: Hoá)
Môn 1: . . . . . . . . . .
Lớp 12
Lớp 11

Môn 2: . . . . . . . . . .

Môn 3: . . . . . . . . . .

Học kỳ 1: ………………

Học kỳ 1: ………………

Học kỳ 1: ………………

Học kỳ 2: ………………

Học kỳ 2: ………………

Học kỳ 2: ………………

Học kỳ 2: ………………

Học kỳ 2: ………………

Học kỳ 2: ………………

 Học bạ THPT
Các giấy tờ photo công
chứng nộp kèm phiếu này gồm:

 Bằng tốt nghiệp THPT
 Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT
 Các giấy tờ ưu tiên (nếu có) ………………………

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.
Trân trọng./.
Chi tiết tại website bvu.edu.vn ................., ngày.......tháng ...... năm 2020
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

