
QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

 

* Quy định về hồ sơ:   

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển hồ sơ 

gồm:         

+ Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia (bản chính hoặc bản phô tô 

công chứng). 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu 1) 

+ Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu - bản chính (đối với thí sinh đăng ký 

xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non). 

+ 01 phong bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận 

Các thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến qua phần mềm của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo nộp hồ sơ sau khi có kết quả xét tuyển. 

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển (xét học bạ), hồ 

sơ gồm:  

+ Bản sao học bạ phổ thông trung học (có công chứng): 01 bản. 

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (có 

công chứng). 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định (theo mẫu 2 hoặc theo mẫu 3 với 

ngành giáo dục mầm non). 

+ Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu - bản chính (đối với thí sinh đăng ký 

xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non). 

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

+ 01 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận. 

Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển thí sinh có thể lấy tại website của trường 

Đại học Hoa Lư hoặc lấy trực tiếp trại phòng Đào tạo-QLKH. Riêng hồ sơ dự thi môn 

năng khiếu (đọc, kể diễn cảm và hát) được phát hành tại Phòng Đào tạo-QLKH, 

trường Đại học Hoa Lư. 

* Hình thức nhận hồ sơ: 

 - Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo - QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh 

Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). 

 - Gửi phát nhanh qua bưu điện về Phòng Đào tạo - QLKH, trường Đại học Hoa 

Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, số điện thoại: 02293892701). 

 - Đăng ký xét tuyển qua phần mềm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

(Theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 ) 

Đợt xét tuyển: ............. 

Họ và tên thí sinh: …………………………………… Giới tính:…………. …................. 

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………...…………………...................... 

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):                   

  

Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):                       

  

Mã ĐKXT:       -       -       -       

  

Diện “Ưu tiên xét tuyển”:    Đối tượng:      Loại giải, huy chương:   

Môn đoạt giải: ..................................................................................................................... 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: .................................................................................... 

.................................................................................Số điện thoại: ...................................... 

Email: ………………………………………………………………………………... 

Chế độ ưu tiên: Khu vực tuyển sinh:  Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia:  

Đăng ký xét tuyển vào: 

Mã trường      Tên trường:  

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới) 

1. Nhóm ngành/Ngành: …….........……. Mã ngành......................................................… 

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...................................................................................... 

2. Nhóm ngành/Ngành: ………........…. Mã ngành.......................................................… 

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:..................................................................................... 

Có đăng ký xét tuyển vào trường khác:   

 Mã trường         Tên trường: ……………………………………….. 

   ..........., ngày      tháng      năm 2017 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
(ký, ghi rõ họ tên) 

 

Mẫu 1 



 

    UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 

(Theo phương thức sử dụng kết quả học tập ở THPT) 

 

1. Họ và tên thí sinh: …………….……………………………………………………………………. 

2.Giới tính:      Nam                   Nữ  

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………… Số CMND………………………………….. 

4. Hộ khẩu thường trú (xã/phường-huyện/thị/thành phố - tỉnh): ……………………………………... 

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

5. Đối tượng ưu tiên: …………………………………...…….. Khu vực: …………………………… 

6. Nơi học và nơi tốt nghiệp THPT: 

 Năm lớp 10 …………………………………………………………………………………… 

 Năm lớp 11 …………………………………………………………………………………… 

 Năm lớp 12 …………………………………………………………………………………… 

7. Điện thoại: ……………………………………… Email: ………………………………………… 

8. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ người nhận và địa chỉ cụ thể): ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

9. Ngành đăng ký xét tuyển: ..............................................................................................  

10. Mã ngành:  

11. Tổ hợp môn xét tuyển (ghi rõ 3 môn): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

12. Kết quả học tập (điểm trung bình chung năm học) năm lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp môn xét 

tuyển: 

Điểm TB cả năm 

Môn 1:. . . . . . . . . . 

Điểm TB cả năm 

Môn 2:. . . . . . . . . . 

Điểm TB cả năm 

Môn 3:. . . . . . . . . . 

   

 

13. Điểm trung bình năm của 3 môn:……………. 

14. Xếp loại hạnh kiểm lớp 12: …………………………. 

15. Cam đoan và xác nhận 

Tôi xin cam đoan những lời khai và đăng ký trên đây là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu 

trách nhiệm và xử lý theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

                                                                                             ………., ngày …… tháng …….. năm 2017 

                              NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

         

 

  

 

 

 

 

       

Mẫu 2 



   

  UBND TỈNH NINH BÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 

Dành cho ngành Giáo dục Mầm non 
(Theo phương thức sử dụng kết quả học tập ở THPT kết hợp với thi tuyển) 

 

1. Họ và tên thí sinh: …………….……………………………………………………………………. 

2.Giới tính:      Nam                   Nữ  

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………… Số CMND………………………………….. 

4. Hộ khẩu thường trú (xã/phường-huyện/thị/thành phố - tỉnh): ……………………………………... 

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

5. Đối tượng ưu tiên: …………………………………...…….. Khu vực: …………………………… 

6. Nơi học và nơi tốt nghiệp THPT: 

 Năm lớp 10 …………………………………………………………………………………… 

 Năm lớp 11 …………………………………………………………………………………… 

 Năm lớp 12 …………………………………………………………………………………… 

7. Điện thoại: ……………………………………… Email: ………………………………………… 

8. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ người nhận và địa chỉ cụ thể): ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

9. Ngành đăng ký xét tuyển: ..............................................................................................  

10. Mã ngành:  

11. Tổ hợp môn xét tuyển (ghi rõ 3 môn): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

12. Kết quả học tập (điểm trung bình chung năm học) năm lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp môn xét 

tuyển: 

Điểm TB cả năm 

Môn 1:Toán 

Điểm TB cả năm 

Môn 2: Văn 

Điểm môn 

Năng khiếu 

   

 

13. Tổng điểm trung bình của 2 môn Toán, Văn:……………………………… 

14. Xếp loại hạnh kiểm lớp 12: …………………………. 

15. Cam đoan và xác nhận 

Tôi xin cam đoan những lời khai và đăng ký trên đây là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu 

trách nhiệm và xử lý theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

                                                                                             ………., ngày …… tháng …….. năm 2017 

                              NGƯỜI ĐĂNG KÝ  
       

 

 

 

       

Mẫu 3 


