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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

   (Dùng cho Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả học tập ở bậc THPT)  

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 
   (Dùng cho Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả học tập ở bậc THPT)  

 

1. Số phiếu (Thí sinh không ghi mục này): 

2. 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)    

3. Ngày, tháng và 2 số cuối năm sinh  

(Nếu ngày, tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu) 
  

 

  
 

  
 

ngày  tháng        năm 
 

4. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………………....................... 

  
 

  
 

Mã tỉnh      Mã huyện 
 

5. Khu vực (Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó):  KV1,  KV2-NT,  KV2,  KV3 

6. Đối tượng ưu tiên: (Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu tương ứng):  01,  02,  03,  04,  05,  06,  07 

7. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô): 
 

    

8. Số Chứng minh Nhân dân/Thẻ căn cước công dân: 

(Ghi mỗi số vào một ô từ trái sang phải)  

            

9. Ngành đăng ký dự thi (Sắp xếp ngành theo thứ tự ưu tiên; Tổ hợp xét tuyển chỉ cần ghi Mã tổ hợp, không cần ghi môn) 

1. Mã ngành:……………………… Tên  ngành:……………………………………………….…………… Tổ hợp xét tuyển:………… 

2. Mã ngành:……………………… Tên  ngành:……………………………………………….…………… Tổ hợp xét tuyển:………… 

3. Mã ngành:……………………… Tên  ngành:……………………………………………….…………… Tổ hợp xét tuyển:………… 

4. Mã ngành:……………………… Tên  ngành:……………………………………………….…………… Tổ hợp xét tuyển:………… 

5. Mã ngành:……………………… Tên  ngành:……………………………………………….…………… Tổ hợp xét tuyển:………… 

10. Điểm học kỳ các môn ở bậc THPT (Thí sinh chỉ cần ghi các điểm thuộc tổ hợp xét tuyển mà mình lựa chọn) 

Điểm học kỳ  
các môn bậc THPT 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 

Toán      

Vật lý      

Hoá học      

Sinh học      

Ngữ văn      

Anh văn      

11. Thông tin liên hệ 

Điện thoại: ............................................................ Email: .......................................................................................................... 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật; nếu sai, tôi xin chịu xử lý theo Quy chế Tuyển sinh 

đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ghi chú: Sau thời điểm công bố điểm 

trúng tuyển, mọi yêu cầu chỉnh sửa, bổ 

sung nội dung lời khai trong Phiếu 

ĐKXT sẽ không được chấp nhận. 

 

................, ngày.......tháng......năm 2020 

THÍ SINH 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY 

Đang học lớp ..............Trường................................. 

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

Hoặc đang thường trú tại phường/xã/thị trấn:…….... 

……………………………………………………...….... 

Hiệu trưởng trường THPT (đối với HS đang học), 

hoặc Trưởng Công an xã/phường/thị trấn (đối với thí 

sinh tự do đang cư trú tại địa phương) ký tên đóng 

dấu (chỉ đóng 1 dấu có phần giáp lai trên ảnh). 

………............., ngày........tháng.........năm 2020 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

BỘ XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 
 

Km 10 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội  
ĐT(Tel): 024 3 854 2391; 093 618 8538 

website: http://tuyensinh.hau.edu.vn; email: tuyensinh@hau.edu.vn 
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Nơi dán ảnh 

4cm x 6cm 
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Điện thoại: ............................................................ Email: .......................................................................................................... 

 

Nộp hồ sơ ĐKXT tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. 

 

 
 
 
 

 

BỘ XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 
 

Km 10 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội  
ĐT(Tel): 024 3 854 2391; 093 618 8538 

website: http://tuyensinh.hau.edu.vn; email: tuyensinh@hau.edu.vn 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

................., ngày…......tháng.........năm 2020 

THÍ SINH 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày..........tháng….......năm 2020 

NƠI THU HỒ SƠ 

PHIẾU SỐ 2      


