CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2021
TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƢỜNG TOẢN
Mã trường: VTT
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 tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
2. Ngày, tháng và năm sinh: ngày

năm

tháng

3. Số CMND/Căn cƣớc CD (theo hồ sơ đăng ký dự thi)
4. Số điện thoại (theo hồ sơ đăng ký dự thi).........................................................................................................................
5. Địa chỉ Email ...................................................................................................................................................................
6. Địa chỉ liên hệ ..................................................................................................................................................................
7. Tên trƣờng THPT (tốt nghiệp THPT) ................................................................... thuộc tỉnh ....................................
8. Tên trƣờng TC/CĐ/ĐH (tốt nghiệp nếu có) ...............................................thuộc tỉnh ....................................
B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY
9. Khu vực ƣu tiên:

KV1 KV2-NT KV2 KV3

Đối tƣợng ƣu tiên:

01 02 03 04 05 06 07

(Đánh chéo X vào ô tương ứng theo khu vực và đối tượng ưu tiên của thí sinh)

10. Số báo danh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (nếu có)
11. Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển
Thứ tự NV
ƣu tiên
(1)

Mã trƣờng
(chữ in hoa)
(2)

1

VTT

2

VTT

3

VTT

4

VTT

Mã ngành
(3)

Tên ngành
(4)

Mã tổ hợp môn
xét tuyển
(5)

Phƣơng thức
xét tuyển đăng ký
(6)

12. Đối với thí sinh nếu có đăng ký xét tuyển phƣơng thức 3, thí sinh lựa chọn môn xét tuyển cụ
thể nhƣ sau (3 môn xét tuyển thuộc cùng 1 tổ hợp):
 Môn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm .......................... để xét tuyển: .....................................................
 Môn sử dụng điểm học bạ (kết quả học tập THPT) để xét tuyển: ....................................................................
C. THÔNG TIN PHỤ HUYNH
1. Họ và tên cha .............................................................................. Điện thoại liên hệ .................................................
Nghề nghiệp ..................................................... Nơi làm việc....................................................... Năm sinh:..................
2. Họ và tên mẹ ................................................................................ Điện thoại liên hệ .................................................
Nghề nghiệp .................................................... Nơi làm việc....................................................... Năm sinh:..................
...................., ngày ..... tháng .... năm 2021
NGƢỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

Tên ngành: Y khoa (Bác sĩ y khoa)
Tên ngành: Dược học (Dược sĩ)
Tên ngành: Quản trị kinh doanh
Tên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Tên ngành: Kế toán

Mã ngành: 7720101
Mã ngành: 7720201
Mã ngành: 7340101
Mã ngành: 7340201
Mã ngành: 7340301

Để biết thêm thông tin chi tiết, thí sinh vui lòng liên hệ:
Website: www.vttu.edu.vn

Mã tổ hợp xét tuyển: B00 hoặc A02 hoặc B03 hoặc D08
Mã tổ hợp xét tuyển: B00 hoặc A00 hoặc D07 hoặc C02
Mã tổ hợp xét tuyển: A00 hoặc A01 hoặc D01 hoặc D07
Mã tổ hợp xét tuyển: A00 hoặc A01 hoặc D01 hoặc D07
Mã tổ hợp xét tuyển: A00 hoặc A01 hoặc D01 hoặc D07
Hotline: 08.1875.3636

Email: tuyensinh@vttu.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/vttu.edu.vn

