BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ẠO
ĐẠI HỌC HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU
VÀO ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2018
1. Trường đăng ký dự thi
Tên trường: ……………………………………
2. Tổ hợp các môn năng khiếu đăng ký dự thi

Ký hiệu trường

Khối thi (H, T, M, V)

(Thứ tự các môn thi ghi theo tổ hợp được quy định trong Thông báo tuyển sinh các môn năng khiếu năm 2018 của Đại học Huế)

………………………………………………………………………………………………………………………
3. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
……………………………………………………………
Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
4. Số CMND/ Căn cước CD (Ghi mỗi số vào một cột)
5. Ngày, tháng và năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)
Ngày
Tháng
Năm
6. Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):……………………………………….. 7. Dân tộc (Ghi bằng chữ):……………
8. Đối tượng: Thuộc đối tượng ưu tiên nào khoanh tròn vào đối tượng đó 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.
9. Hộ khẩu thường trú
Mã tỉnh (Tp) Mã huyện (quận) Mã xã (phường)

………………………………………………………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại KV1

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn

10. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận), tỉnh
(thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường):
Mã Tỉnh Mã Trường
Năm lớp 10…………………………………………………………………..
Năm lớp 11…………………………………………………………………..
Năm lớp 12…………………………………………………………………..
11. Khu vực:Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó KV1, KV2-NT, KV2, KV3
sau đó ghi mã khu vực (1 – KV1, 2NT – KV2-NT, 2 – KV2, 3 – KV3) vào ô trống
12. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)
13. Địa chỉ liên hệ:..………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
Điện thoại…………………………….... Email:…………………………………………………………………….
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Ghi chú: Sau ngày thi, mọi yêu cầu
sửa đổi bổ sung nội dung lời khai sẽ
không được chấp nhận.
Ngày
tháng
năm 2018
Chữ ký của thí sinh

XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY
Đ
ọ lớp………. ườ ……………………
……………………………………………………
H ặ
ườ
ở ã, p ườ ……………...
……………………………………………………
Hiệu ưở
á ườ ( ối với HS
p ườ ( ối với í si
ựd
ư
v ó dấu ( ỉ ó mộ dấu ó p ầ

ọ ), ặ C
ã,
ại ị p ươ ) ký
iáp l i
ả ).

Ngày
tháng
năm 2018
(Ký tên và đóng dấu)

- Thí sinh có thể download mẫu Phiếu này tại địa chỉ: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn

