
Phụ lục 3.  Mẫu phiếu đăng ký thi năng khiếu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 
 (Dành cho thí sinh dự thi các môn năng khiếu vào Trường Đại học Hà Tĩnh) 

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)………………………………………, Giới (nữ ghi 1, nam ghi 0) 

2. Ngày, tháng và hai số cuối của năm sinh:  

3. Nơi sinh (huyện, thị, thành phố, tỉnh)............................................................. 

........................................................................... Dân tộc:................................... 

4. Giấy chứng minh nhân dân số:  

5. Hộ khẩu thường trú:........................................................................................ 

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

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi rõ tên trường) 

+ Lớp 10...............................................................................................................................  

+ Lớp 11..................................................................................................................... ..........  

+ Lớp 12....................................................................................................................... .......  

7. Điện thoại................................................Email........................................................... ................  

8. Địa chỉ liên hệ........................................................................................................... ...................  

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

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI  

9. Đăng ký dự thi các môn năng khiếu vào ngành:  ĐHGD Mầm non          

C. THÔNG TIN VỀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG XÉT TUYỂN  

10. Đối tượng tuyển sinh (thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào số tương ứng): 01; 02; 03; 04; 05; 

06; 07.  

11. Khu vực tuyển sinh (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu tương ứng): KV1;  KV2;  KV2-

NT;  KV3. 

D. CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan các lời khai trong phiếu dự thi này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý 

theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT. 

Ngày      tháng     năm 2017 

     Chữ ký của thí sinh 

 

 

 

Ghi chú: 
- Mỗi thí sinh lập một túi hồ sơ đăng ký dự thi gồm: Phiếu đăng ký dự thi; 2 ảnh cỡ 3×4; 2 phong bì 

có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh.  

- Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hà Tĩnh, Số 447, Đường 

26-3, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh (bằng chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường).  

 

 

 

      

         

 

 

Ảnh 3×4 


