
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU  
VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 

(Sử dụng kết quả thi THPT năm 2021 hoặc kết quả học lớp 12 THPT tuyển sinh các ngành có môn năng khiếu) 

1. Họ và tên: ………………………………………………Giới tính (Nam ghi 0, Nữ ghi 1):  

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

3. Giấy chứng minh nhân dân số (Ghi mỗi số vào một ô)   

4. Hộ khẩu thường trú:  

………………………………………………………………                            Mã tỉnh     Mã huyện 

5. Trường THPT (lớp 10): ……………………………………………    

    Trường THPT (lớp 11): …………………………………………… 

    Trường THPT (lớp 12): …………………………………………… 
                                                                                                                             Mã tỉnh   Mã trường                                                        

6. Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3; Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 
(Khoanh tròn vào khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có))    

7. Đăng ký xét tuyển và thi năng khiếu:  

- Xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2021         ; 

- Xét tuyển bằng kết quả học lớp 12 THPT       * . 

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp Môn 1 Điểm M1* Môn 2 Điểm M2* 
        

        

Điểm trung bình cả năm lớp 12 THPT:...................... - Xếp loại học lực, hạnh kiểm:................................ 

8. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương  

9. Nộp lệ phí thi và xét tuyển (325.000 đồng/01 ngành) bằng hình thức: (Đánh dấu “x” vào 1 trong 2 ô sau): 

 Trực tiếp tại trường   Qua bưu điện 

10. Số điện thoại:  ...............................  Email:.......................................................................................  

11. Địa chỉ liên hệ:  ................................................................................................................................  

 
 
 
 

 
  

MẪU 2 

 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển và thi năng khiếu gồm: 
 Phiếu đăng ký xét tuyển có dán ảnh. 
 Bản photo công chứng học bạ THPT (nếu xét 
theo phương thức 2) 
 Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 
 Lệ phí xét tuyển: 325.000 đồng/ 01 ngành 

Ngày      tháng     năm 2021 
Người đăng ký 

(Ký và ghi rõ họ tên)  

Ảnh 4x6 


