Mã hồ sơ ĐKXT: (do Trường ghi)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƢƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3855 4691 – 3853 8001 -3855 3675
Website: www.hvuh.edu.vn Email: tuyensinh@hvuh.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/hungvuonguni/

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2019
HỆ CHÍNH QUY
(Dành cho phương thức xét tuyển kết quả học tập Trung học)
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
2. Giới tính: Nữ
...............................................................................................................................................

Nam

3. Ngày, tháng, năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô bên trái)

4. Nơi sinh (Tỉnh hoặc thành phố):

.....................................................................5.

Ngày

Tháng

Dân tộc (Ghi bằng chữ):

Năm
................................................

6. Số CMND/CCCD (Ghi mỗi số vào một ô)
Ngày cấp: .........................................................................................................Nơi cấp: ................................................................................
7. Hộ khẩu thƣờng trú:
(Ghi rõ số nhà, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (Tp) vào dòng trống sau):
Mã tỉnh (Tp)

Mã quận (huyện)

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

8. Địa chỉ liên hệ (Nếu giống hộ khẩu thường trú thì không ghi) ........................................................................................................................
9. Điện thoại: .......................................................................................................10. Email: .............................................................................
11. Nơi học THPT hoặc tƣơng đƣơng: (Ghi tên trường, và nơi trường trú đóng: huyện (Quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã
tỉnh mã trường)





Năm lớp 10 ..........................................................................................................................................
Năm lớp 11 ............................................................................................................................. .............
Năm lớp 12 ..........................................................................................................................................



Hoặc nơi học Trung cấp................................................................................................................................................................

Mã tỉnh

12. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng (Ghi rõ 4 số của năm tốt nghiệp)
THPT
13. Hình thức giáo dục phổ thông: (Đánh dấu “X” vào ô tương ứng)

Mã trường

GDTX

Tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT đã học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định

14. Đối tƣợng ƣu tiên tuyển sinh: (Ghi theo đối tượng ưu tiên được hưởng, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống ) .............
15. Khu vực ƣu tiên tuyển sinh: (Ghi ký hiện khu vực: KV1, KV2, KV2-NT, KV3) ............................................................................
B. THÔNG TIN ĐỂ XÉT TUYỂN
16. Ngành đăng ký xét tuyển:............................................................................................... 16. Mã ngành: .............................
17. Hình thức xét tuyển (Chọn một trong hai phương thức)

Điểm trung bình chung năm lớp 12: (Ghi điểm trung bình học kỳ 1 hoặc cả năm học lớp 12) ..................................
Học kỳ 1:....................................................................... Cả năm lớp 12:..........................................................................................

Điểm trung bình chung toàn khóa Trung cấp ........................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký xét tuyển là đúng sự thật, nếu sai tôi
xin chịu xử lý theo các quy định hiện hành.
Tp.HCM, ngày ...... tháng ...... năm 20......
CÁN BỘ NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tp.HCM, ngày ...... tháng ...... năm 20......
THÍ SINH
(Ký, ghi rõ họ tên)

MỘT SỐ LƢU Ý
1

MIỄN PHÍ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN theo hình thức phương thức xét tuyển kết quả
học tập Trung học phổ thông

2

HỒ SƠ XÉT TUYỂN
 Phiếu Đăng ký xét tuyển (Theo mẫu)
 Bản sao học bạ hoặc sổ liên lạc


3

Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

PHƢƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ:
 Trực tiếp tại trụ sở chính của Trường



Qua đường bưu điện đến Bộ phận Tuyển sinh Trường Đại học Hùng Vương
Tp.HCM
Trực tuyến tại website: www.hvuh.edu.vn

4 THỜI GIAN XÉT TUYỂN
Đợt 1: Từ ngày 01/01/2019 đến 21/6/2019 Đợt 3: Từ ngày 17/7/2019 đến 12/8/2019
Đợt 2: Từ ngày 22/6/2019 đến 16/7/2019

Đợt 4: Sau 20/8/2019

ƢU TIÊN THÍ SINH ĐĂNG KÝ SỚM
5

NƠI NHẬN HỒ SƠ VÀ THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC H NG VƯ NG TP H CH INH
736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38553675 – 38554691 – 38538 001
Hotline: 0888158001
Website: www.hvuh.edu.vn Email: tuyensinh@hvuh.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/hungvuonguni/
Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh khuyến khích thí sinh xét tuyển

đồng thời cả ba phương thức sau để tăng cơ hội trúng tuyển:
 Từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019
 Từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM
 Từ điểm trung bình chung năm học lớp 12 (học kỳ 1 hoặc cả năm)

