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Số hồ sơ: ……… ……/DDP-2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY MỖI BÊN CẤP MỘT BẰNG ĐẠI HỌC (DUAL DEGREE PROGRAM – DDP)
LIÊN KẾT GIỮA HỌC VIỆN TÀI CHÍNH VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GREENWICH (UK) NĂM 2018
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu):
...................................................................................................................................................................Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0):
2. Ngày, tháng, năm sinh (ghi 2 chữ số cuối):
(Nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)
ngày
tháng
năm
3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố) ........................................................................... 3.b) Dân tộc (Ghi bằng chữ) ................
4. Giấy CMND/CCCD số:
(ghi mỗi số một ô)
5. Hộ khẩu thường trú:
Mã Tỉnh/TP

Mã Huyện/Quận

Mã Xã/Phường

Ghi rõ tên xã (phường) , huyện (quận), tỉnh (thành phố) trong sổ Hộ khẩu: .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Nơi học THPT (ghi tên trường, địa chỉ của trường ( 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. THÔNG TIN LIÊN HỆ VỚI THÍ SINH:
ĐT sinh viên: ………………………………………………

ĐT phụ huynh: …………………………………………

Email sinh viên: ……………………………………………

Email phụ huynh: ………………………………………

Địa chỉ gửi kết quả xét tuyển:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
8. Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển:
A00 (Toán-Lý-Hóa)
A01 (Toán-Lý-Anh)
D01 (Toán-Văn-Anh)
9. Học lực/Điểm TB cả năm:
Lớp 10:..................................... ; Lớp 11: ..................................... ; Lớp 12: .....................................
10. Chứng chỉ trình độ tiếng Anh (tên chứng chỉ/trình độ/năm cấp): .............................................................................................
11. Điểm thi tốt nghiệp THPT môn: Môn 1: .................................... ; Môn 2: ................................; Môn 3: ...................................
Tôi đã đọc và hiểu rõ các nội dung đăng ký. Tôi xin cam đoan những lời khai trong bản đăng ký xét tuyển này là đúng
sự thật; nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo đúng quy định hiện hành của nhà trường và Bộ
Giáo dục và Đào tạo./.
Ngày ...... tháng ...... năm 2018
Ngày ...... tháng ...... năm 2018
Cán bộ nhận hồ sơ
Thí sinh
(ký và ghi rõ họ, tên)
(ký và ghi rõ họ, tên)

(*) Địa điểm học: Số 53E Phan Phù Tiên, Hà Nội (Đường Hùng Vương kéo dài; đối diện cổng số 10 Sân Vận động Hàng Đẫy).

