TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI (HNM)
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU
Ngành: ……………………………..
1. Họ và tên của thí sinh (Viết đúng như Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

Phiếu số 1
(HĐTS giữ)
…………….

.................................................................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh
(nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)
3. Nơi sinh (tỉnh, thành phố) .............................................. Dân tộc:.......................................................................
4. Giấy chứng minh nhân dân số:
5. Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................................................................
6. Điện thoại ................................................................................. Email: ...............................................................
7. Địa chỉ liên hệ .....................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký dự thi này là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu xử lý theo các
quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.
Ngày …… tháng …… năm 2018
Thí sinh (ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý, hồ sơ gồm có:
-

Phiếu đăng ký dự thi các môn năng khiếu.

-

02 ảnh 4x6

-

01 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ thí sinh.

-

Lệ phí dự thi: 300.000đ

…………………………………
Cán bộ thu hồ sơ
…………………………………

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI (HNM)
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU
Ngành: ……………………………..
1. Họ và tên của thí sinh (Viết đúng như Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

Phiếu số 2
(Thí sinh giữ)

................................................................................................................................................. …………….
2. Ngày, tháng, năm sinh
(nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)
3. Nơi sinh (tỉnh, thành phố) .............................................. Dân tộc:.......................................................................
4. Giấy chứng minh nhân dân số:
5. Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................................................................
6. Điện thoại ................................................................................. Email: ...............................................................
7. Địa chỉ liên hệ .....................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký dự thi này là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu xử lý theo các
quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.
Lưu ý:
- Nhận hồ sơ: từ 20/4 đến 25/6/2018.
- Thí sinh nhận thẻ dự thi năng khiếu tại phòng Đào tạo, trường ĐH Thủ đô,
98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 03 và 04/7/2018.
- Thời gian thi (dự kiến): từ 06/7 đến 09/7/2018.
- Thí sinh xem thông tin về số báo danh, địa điểm thi, thời gian thi, kết quả
thi trên website.

Ngày …… tháng …… năm 2018
Thí sinh (ký, ghi rõ họ tên)

…………………………………
Cán bộ thu hồ sơ
…………………………………

