Thông tin cá nhân
Họ và tên

Dân tộc

Ngày sinh (dd/mm/yyyy)

/

/

Nam 

Giới tính

Nữ 

CCCD / CMND
Điện thoại

Email

Tên trường THPT (lớp 12)

Huyện

Tỉnh
Địa chỉ liên hệ
Khu vực

Đối tượng ưu tiên

Đăng ký xét tuyển
Ngành
Chuyên ngành


Đại học chính quy

Đại học chất lượng quốc tế



Tổ hợp xét tuyển
Thí sinh chọn 2 trong 6 học kỳ năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (trong đó có ít nhất một học kỳ lớp 12) sao cho tổng điểm trung bình
3 môn theo tổ hợp xét tuyển là cao nhất.
Lớp

Học kỳ

Môn 1
………………………

Môn 2
………………………

Môn 3
………………………

Học lực lớp 12

Xếp loại
……………………

12
Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng và chịu trách nhiệm về những thông tin.
Chữ ký

Họ và tên

Ngày đăng ký

/
dd

/
mm

yyyy

Bạn biết đến BVU thông qua:
Bạn tự tìm hiểu



Thông qua người giới thiệu:

Họ và tên người giới thiệu:
Số điện thoại người giới thiệu:

Nộp kèm Phiếu đăng ký xét tuyển này gồm (các bản photo công chứng):
☐ Học bạ THPT
☐ Bằng tốt nghiệp THPT
☐ Giấy CN tốt nghiệp THPT
☐ Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có): ……

 1900 633 069

https://tuyensinh.bvu.edu.vn

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Thông tin cá nhân
•

Họ và tên thí sinh: Ghi đúng như giấy khai sinh, viết bằng chữ in hoa, có dấu.

•

Dân tộc: Ghi đúng như giấy khai sinh

•

Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đúng như giấy khai sinh.

•

Giới tính: Đánh dấu ✓ với ô tương ứng

•

CCCD / CMND: Ghi đầy đủ các số

•

Điện thoại: Ghi đầy đủ số điện thoại thí sinh đang sử dụng

•

Email: Ghi đầy đủ địa chỉ email thí sinh đang sử dụng

•

Tên trường THPT/huyện/tỉnh: Ghi rõ tên trường THPT/huyện/tỉnh học lớp 12.

•

Địa chỉ liên hệ: Ghi rõ địa chỉ để nhận được thông tin qua bưu điện.

•

Khu vực: Ghi vào ô tương ứng theo quy định của Bộ GD&ĐT (1; 2; 2NT; 3).

•

Đối tượng ưu tiên (nếu có): Ghi vào ô này một trong 7 đối tượng từ 1 đến 7, không có ưu tiên thì để trống.

Đăng ký xét tuyển
•

Ngành/Chuyên ngành: Thí sinh ghi tên ngành và chuyên ngành đăng kí xét tuyển.

•

Chọn hình thức Đại học chính quy và Đại học chất lượng quốc tế

•

Tổ hợp xét tuyển: Ghi mã Tổ hợp xét tuyển (xem ví dụ)

•

Thí sinh chọn một học kỳ của lớp 12 và một học kỳ của lớp 10 hoặc lớp 11, ghi rõ tên + điểm của môn thuộc tổ
hợp xét tuyển vào các ô tương ứng (xem ví dụ cụ thể)

•

Ví dụ tham khảo: Thí sinh thuộc đối tượng 1 (+2 điểm) và khu vực 2 (+0.25 điểm) chọn tổ hợp xét tuyển là D01,
xét học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.
Học kỳ 2 lớp 11: Toán - 8 điểm; Văn - 9 điểm; Tiếng Anh - 7 điểm
Học kỳ 1 lớp 12: Toán - 7 điểm; Văn - 6 điểm; Tiếng Anh - 9 điểm
Công thức tính điểm:
Tổng điểm các môn xét là:
[(8+7) + (9+6) + (7+9)]/2 = 23
Tổng điểm ưu tiên là:
2 + 0.25
= 2.25
Điểm xét tuyển là:
23 + 2.25
= 25.25

•

Học lực lớp 12: Ghi xếp loại học lực cả năm học lớp 12.

Xác nhận thông tin
Thí sinh ký, ghi rõ họ tên và ngày – tháng – năm đăng ký xét tuyển và nộp kèm bản sao hợp lệ ở mục hồ sơ xét tuyển,
đánh dấu ✓ với hồ sơ bản cứng kèm theo phiếu này.

