BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số hồ sơ:………………

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
A. THÔNG TIN THÍ SINH
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
.............................................................................................................. Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

Ngày

Tháng

Năm

3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố) ................................................. b) Dân tộc (Ghi bằng chữ)....................
4. Giấy chứng minh nhân dân số (Ghi mỗi số vào một ô)
Ngày cấp:.......................................................... Nơi cấp: .............................................................................
5. Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống trên:
Mã tỉnh (Tp)

Mã huyện (quận)

Mã xã (phường)

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi
mã tỉnh, mã trường):

Năm lớp 10 ..........................................................................................................
Năm lớp 11 ..........................................................................................................
Năm lớp 12 ..........................................................................................................
Mã tỉnh

Mã trường

7. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.

8. Khu vực ưu tiên: thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3
sau đó ghi mã khu vực (1 - KV1, 2- KV2, 2NT - KV2-NT, 3 - KV3) vào ô trống.

9. a) Điện thoại liên lạc: ..................................... Điện thoại 2 (người thân): ...................................
b) Email:........................................................................................................................................
10. Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
11. Ngành: .............................................................................. Mã ngành: .....................................
12. Mã tổ hợp môn: ............. Tên môn 1: ................ Tên môn 2: .............. Tên môn 3: ..................
Tôi xin cam đoan những lời khai trong hồ sơ đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin
chịu xử lý theo đúng quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày ..... tháng ..... năm 2018
Cán bộ nhận hồ sơ

Ngày ..... tháng ..... năm 2018
Chữ ký của thí sinh

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2018
(Dành cho phương thức xét tuyển học bạ THPT năm lớp 12)
1. Đối tượng xét tuyển: tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm
2018 hoặc đã tốt nghiệp THPT những năm trước.
2. Điều kiện để được xét tuyển:
+ Tốt nghiệp THPT.
+ Tổng điểm trung bình các môn dùng để xét tuyển cho từng ngành trong năm lớp 12
đạt từ 18.0 trở lên.
Ví dụ: Nếu thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Kế toán (7340301) với tổ hợp môn Toán Lý - Tiếng Anh, cách tính điểm như sau:
(Điểm trung bình môn Toán lớp 12 + Điểm trung bình môn Lý lớp 12 + Điểm trung
bình môn Tiếng Anh lớp 12) >= 18.0.
3. Thời gian nộp hồ sơ:
Đợt 1: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày
02/5/2018 đến ngày 30/6/2018
Đợt 2: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày
01/7/2018 đến ngày 10/7/2018
Đợt 3: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày
11/7/2018 đến ngày 20/7/2018
Đợt 4: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày
21/7/2018 đến ngày 31/7/2018

Đợt 5: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày
01/8/2018 đến ngày 10/8/2018
Đợt 6: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày
11/8/2018 đến ngày 20/8/2018
Đợt 7: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày
21/8/2018 đến ngày 31/8/2018
Đợt 8: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày
01/9/2018 đến ngày 10/9/2018

Thí sinh xem kết quả xét tuyển được công bố trên website: www.huflit.edu.vn và làm hồ sơ nhập
học theo thông báo của trường. Các đợt xét tuyển sẽ được thông báo trên website trường.
Trường sẽ ngưng xét tuyển các đợt kế tiếp nếu đã đạt chỉ tiêu.
4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
 Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường;
 Bản sao học bạ THPT có công chứng;
 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (dành
cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT).
 Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có).
5. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.
6. Hình thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Phòng Đào tạo, Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, quận 10, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38 629 232 (số nội bộ: 108, 109)

