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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NĂM 2020 

(Phụ lục 1 - Sử dụng cho thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế hoặc SAT 

thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 

2020 của Trường Đại học Luật Thành phồ Hồ Chí Minh) 

 

 

 

 

Ảnh 4x6 

 

 

 

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

............................................................................. (nữ ghi 1, nam ghi 0)          Giới  

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. Số CMND/CCCD (như hồ sơ đăng ký dự thi)                

4. Điện thoại di động:……………….................... Email: ................................................................... 

5. Nơi sinh (tỉnh, thành phố): ............................... …….…….. 

6. Năm tốt nghiệp THPT:  .................................................... . 

7. Loại chứng chỉ quốc tế thí sinh đạt được: 

Loại chứng chỉ quốc tế (NN/ SAT) Điểm/ Trình độ đạt được Ngày thi Mã chứng chỉ 

1. Tiếng Anh     

1.1. IELTS    

1.2. TOEFL iBT    

2. Tiếng Pháp     

2.1. DELF    

2.2. TCF    

3. Tiếng Nhật (JLPT)    

4. SAT (của Mỹ)    

8. Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 

03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển (ghi điểm số tương ứng vào Cột - học kỳ, Hàng - môn): 

Stt Môn 

Điểm trung bình 

Lớp 10 

Điểm trung bình 

Lớp 11 

Điểm  

trung bình 

Lớp 12 

Điểm  

trung bình 

5 học kỳ 
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 

1.  Toán       

2.  Vật lý       

3.  Hóa học       

4.  Ngữ văn       

5.  Lịch sử       

6.  Địa lý       

7.  
Ngoại ngữ 

……………… 
      

8.  GDCD       

SHS:………...……

….. 
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9. Nguyện vọng đăng ký xét tuyển thẳng (theo ngành và theo tổ hợp môn): 

Stt 
Mã ngành 

ĐKXT 
Tên ngành ĐKXT 

Tổ hợp 

ĐKXT 

Tổng điểm trung 

bình cộng của 3 môn  

thuộc tổ hợp ĐKXT 

Khoa chuyên ngành 

(nếu đăng ký vào 

ngành Luật) 
1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

10. Địa chỉ báo tin (ghi rõ tên người nhận và địa chỉ cụ thể): ...................................... ……………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./. 

* Kèm theo Phiếu đăng ký xét tuyển này có: 

- 01 bản sao Chứng chỉ quốc tế (Mục 7); 

- 01 bản sao CMND/CCCD;  

- 01 bản sao Học bạ THPT.  

 

Ngày ....... tháng ...... năm 2020 

Chữ ký, họ và tên của thí sinh 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: 

1. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

a) Thời gian: từ ngày 15/6/2020 đến ngày 31/7/2020; 

b) Cách thức: Thí sinh nộp hồ sơ gồm: (1) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu, có trên 

website của Trường), bản sao có công chứng hoặc chứng thực của: (2) CMND/CCCD; (3) Chứng 

chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm thi SAT và (4) học bạ THPT) trực tiếp tại Trường hoặc qua 

đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên. Lưu ý: bên ngoài 

phong bì thư ghi thêm thông tin: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng; 

2. Thời gian, cách thức xác nhận nhập học: Sau khi có kết quả xét trúng tuyển, thí sinh nộp bản 

chính Giấy chứng nhận kết quả thi và các giấy tờ minh chứng cho việc được xét tuyển thẳng để Nhà 

trường kiểm tra và đối chiếu, trước ngày 05/9/2020.  


