BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Vinh
1. Họ và tên thí sinh: ..............................................................................................
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:

Ngày

Tháng

Năm

3. Nơi sinh: ............................................................................................................
4. Số báo danh kỳ thi THPT quốc gia: ..................................................................
5. Số chứng minh nhân dân:
Ngày cấp: ................................................. , Nơi cấp: ...........................................
6. Dân tộc: ..............................................................................................................
7. Hộ khẩu thường trú:
Mã tỉnh
Mã huyện
...............................................................................................................................
8. Đối tượng ưu tiên:..............................................................................................
9. Nơi học THPT hoặc tương đương:
Lớp 10: ……………………………………………..
Lớp 11: ……………………………………………..
Lớp 12: ……………………………………………..
Mã tỉnh

Mã trường

10. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3.
11. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: ......................................................
12. Đăng ký dự thi năng khiếu: Ngành .................................................................
Mã ngành
13. Địa chỉ báo tin: ................................................................................................
...............................................................................................................................
14. Điện thoại liên hệ:............................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật.
Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
......................., ngày ..... tháng ..... năm 2019
Xác nhận của Trường THPT
hoặc Chính quyền địa phương

Chữ ký của thí sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký tên và đóng dấu)
Ảnh 4x6
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GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂM 2019

Phiếu số: 01
Họ và tên thí sinh: .................................................................................................
Ngày sinh: .............................................................................................................
Đăng ký dự thi vào ngành: ...................................................................................
Mã ngành: .............................................................................................................
Nội dung

TT

Đã nộp

1

Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu
(Theo mẫu của Trường Đại học Vinh)

2

Giấy chứng minh nhân dân (Photo có công chứng)

3

03 ảnh chân dung cỡ 3x4

Còn thiếu

Ghi chú:
- Những hồ sơ hợp lệ, đủ các điều kiện xét tuyển đánh dấu X.
- Phiếu số 1 lưu tại Hội đồng tuyển sinh, Phiếu số 2 thí sinh giữ.
Người nộp

........................, ngày .... tháng .... năm 2019
Xác nhận của Hội đồng tuyển sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂM 2019

Phiếu số: 02
Họ và tên thí sinh: .................................................................................................
Ngày sinh: .............................................................................................................
Đăng ký dự thi vào ngành: ...................................................................................
Mã ngành: .............................................................................................................
Nội dung

TT

Đã nộp

1

Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu
(Theo mẫu của Trường Đại học Vinh)

2

Giấy chứng minh nhân dân (Photo có công chứng)

3

03 ảnh chân dung cỡ 3x4

Còn thiếu

Ghi chú:
- Những hồ sơ hợp lệ, đủ các điều kiện xét tuyển đánh dấu X.
- Phiếu số 1 lưu tại Hội đồng tuyển sinh, Phiếu số 2 thí sinh giữ.
Người nộp

........................, ngày .... tháng .... năm 2019
Xác nhận của Hội đồng tuyển sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

THÍ SINH THI NĂNG KHIẾU CHÚ Ý
1. Hồ sơ: Theo mẫu; nộp tại Phòng Đào tạo hoặc chuyển phát nhanh qua đường Bưu
điện kèm theo lệ phí dự thi theo Quy định (300.000đ/hồ sơ).
2. Ngày nộp hồ sơ: Từ ngày 20/04/2019 đến 30/05/2019, trừ ngày lễ, thứ Bảy và
Chủ Nhật.
3. Nhận giấy báo dự thi: Tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh từ ngày
15/6/2019 đến 17h00 ngày 28/06/2019 để dự thi đúng thời gian Quy định; Điện thoại tư vấn
tuyển sinh: 0238.898.8989.
4. Ngày thi năng khiếu: Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 03/07/2019
Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
(Thí sinh in hồ sơ trên, hoàn tất các thủ tục và nạp về phòng Đào tạo trong thời
gian từ 20/4/2019 đến 30/5/2019).

