






 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

 LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2021 
 

1. Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này) 
 

2. Liên thông: - từ Cao đẳng         - từ Trung cấp  - từ Đại học  
 

3. Ngành đã tốt nghiệp: ...............................................................................................................  
 

4. Ngành xét tuyển: ..............................................................  Mã ngành: 
 

5. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: (Viết chữ in hoa) 
 

 ............................................................................................. Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 
 

6. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: 
    (Nếu ngày tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)         

             

7. Hộ khẩu thường trú: (Huyện, Quận, Tỉnh, Thành phố) 

 .........................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  
 

8. Cơ quan công tác: .......................................................................  Thời gian công tác: ............  
 

9. Trường tốt nghiệp: ..............................................................................Năm TN: 
(Trung cấp hoặc Cao đẳng) 

10. Số CMND/ CCCD (Ghi mỗi số vào một ô)  
 

11. Địa chỉ nhận giấy báo kết quả: 

Họ tên: ................................................................  Điện thoại di động:  ...................................  

Địa chỉ: ....................................................................................................................................  

Tôi cam đoan những lời khai trong phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Tôi chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về những thông tin này. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY 

Đang học tại...................................................................................... 

hoặc đang công tác tại cơ quan, đơn vị............................................. 

............................................................................................................ 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị/Trưởng công an xã, phường ký tên và 

đóng dấu giáp lai ảnh. 

Ngày...... tháng ...... năm 20.... 

Ký xác nhận và đóng dấu (ghi rõ họ tên) 

 

Ngày Tháng Năm 

Mã tỉnh Mã huyện 

Ngày  …  tháng  …  năm 20…… 

Người nhận hồ sơ 

Cần ghi rõ nội dung đã kiểm tra đầy đủ hồ sơ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ngày  …  tháng  …  năm 20…… 

Thí sinh đăng ký xét tuyển 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ảnh 4 x 6 



PHỤ LỤC 
 

* Danh mục ngành và mã ngành: 
 

STT Ngành tuyển sinh Mã ngành  STT Ngành tuyển sinh Mã ngành 

1 Kiến trúc 7580101  13 Kỹ thuật xây dựng 7580201 

2 Thanh nhạc 7210205  14 Kỹ thuật Y sinh 7520212 

3 Thiết kế đồ họa 7210403  15 Luật kinh tế 7380107 

4 Thiết kế nội thất 7580108  16 Ngôn ngữ Anh 7220201 

5 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện 

tử 
7510203  17 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 

6 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện 

tử 
7510301  18 

Quản lý tài nguyên và môi 

trường 
7850101 

7 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401  19 Quản trị khách sạn 7810201 

8 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205  20 Quản trị kinh doanh 7340101 

9 Công nghệ sinh học 7420201  21 
Quản trị nhà hàng và dịch 

vụ ăn uống 
7810202 

10 Công nghệ thông tin 7480201  22 Tài chính - Ngân hàng 7340201 

11 Công nghệ thực phẩm 7540101  23 Vật lý Y khoa 7520403 

12 Kế toán 7340301  24 Việt Nam học 7310630 

 

* Hồ sơ đăng ký của người dự tuyển bao gồm: 
 

 - Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) 

 - 02 bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trình độ đại học, hoặc 

cao đẳng hoặc trung cấp (có chứng thực hoặc có bản chính để đối chiếu khi nộp) 

 - Bảng điểm toàn khóa ở trình độ đại học hoặc cao đẳng hoặc trung cấp (bản chính) 

 - 02 bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (có chứng thực hoặc mang theo 

bản chính để đối chiếu khi nộp) 

 - Bản sao Học bạ Trung học phổ thông (có chứng thực hoặc có bản chính để đối chiếu 

khi nộp) 

 - 02 giấy khai sinh (bản sao) 

 - 02 chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản sao) 

 - 02 bản sao giấy chứng nhận chế độ ưu tiên (nếu có) 

 - 01 bản sao Sổ hộ khẩu 

 - 02 ảnh 4x6 (mặc áo sơ mi, phông nền trắng, thời gian chụp 6 tháng tính đến nay) 

 - 01 bì thư có dán tem (ghi rõ tên và địa chỉ người nhận). 

 


