
BC THÔNG TIN LIÊN LẠC       

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2022  

(Dành cho thí sinh ĐKXT nguyện vọng bổ sung bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022) 

 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

1. Họ và tên thí sinh: ......................................................................................................... Giới: Nam. 

(Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: 

 (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở đầu) 

                                                                                                                                                     Ngày         tháng         năm 

3. a) Nơi sinh (Tỉnh hoặc thành phố): ...........................................................b) Dân tộc ........................................ 

4. Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước số:  

Ngày, tháng, năm cấp: ............................................... Nơi cấp: ............................................................................... 

5. Hộ khẩu thường trú: Ghi rõ tên xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) vào dòng trống sau 

                                                                                                                                                    Mã tỉnh    Mã huyện 

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

6. Nơi học THPT: (Ghi tên trường và địa chỉ của trường: Xã (phường), 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. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp): ……………………………... 

8. Khu vực tuyển sinh: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu khu vực đó KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

Sau đó ghi mã khu vực (1 - KV1, 2- KV2; 2NT - KV2-NT; 3 - KV3) vào ô trống. 

9. Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. 

Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên nào thì để trống. 

10. Địa chỉ liên hệ:.................................................................................................................................................... 

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

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: 

1. Trường Sơ tuyển ban đầu:……………………………………………………; Mã trường:  

2. Tổ hợp môn ĐKXT: A00         A01 

3. Đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2022:  

Trường Sĩ quan Thông tin; Mã trường: TTH; Ngành: Chỉ huy Tham mưu Thông tin; Mã ngành: 7860221; 

Tổ hợp môn ĐKXT:  A00         A01 

C. THÔNG TIN KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 (điền đầy đủ điểm cho từng môn thi TN 

THPT năm 2022)   

Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Lý Tiếng Anh GDCD 

         

Tôi xin cam đoan những lời khai trên Phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo 

Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Quốc phòng./. 

..…………., ngày ...….. tháng..…..năm 2022 

Chữ ký của thí sinh 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

            

     

   

   

  

  

    

      

 

  

  

  

   

(ĐKXT tổ hợp môn nào, đánh dấu X vào ô tổ hợp môn tương ứng) 

(ĐKXT tổ hợp môn nào, đánh dấu X vào ô tổ hợp môn tương ứng) 


