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Phụ lục II. 
Mẫu đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi nhất trường THPT vào đại học 

năm 2021 (theo quy định ĐHQG-HCM) 

 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

Ảnh 

4 x 6 

MẪU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI 

TRƯỜNG THPT NĂM 2021 
 

 

 

 

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

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

 

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

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì có số 0 vào ô đầu)         

 
ngày  tháng  năm 

3. Nơi sinh (xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố) 

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

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

 

 

4. Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân 

    (Ghi mỗi chữ số vào một ô) 
            

 

   Ngày cấp:…………………Nơi cấp: ...........................................................................................................  

 

   Quốc tịch:…………………...Dân tộc: .................................................Tôn Giáo:........................................ 

 

5. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT          

 
 Mã tỉnh 

(Tp) 
 Mã huyện 

(quận) 
 Mã xã 

(phường) 

Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống phía dưới 

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

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

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1:  Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn:  

 

6. Nơi học THPT (tên trường, xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố và ghi mã tỉnh, mã 

trường) 
 

Năm lớp 10: 

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

 
   

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

Năm lớp 11: 

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

      

 ..................................................................................................... 
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Năm lớp 12: ................................................................................................. 
      

 

...................................................................................................................... 
Mã tỉnh 

(Tp) 

 Mã 

Trường 

 
   

 7. Đạt danh hiệu học sinh giỏi (dấu X vào ô) Lớp 10  Lớp 11  Lớp 12  

  

  8. Tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành  

          Môn: ................................... Năm: ............................            Đạt giải: ............................             

  

9. Đạt hạnh kiểm 

Năm lớp 10 Năm lớp 11 Năm lớp 12 

   

10. Kết quả học THPT (điểm trung bình cả năm của các môn học) 

       

(Thí sinh chỉ cần điền thông tin điểm của các môn trong tổ hợp ĐKXT theo quy định của 

ngành/nhóm ngành của đơn vị) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt Môn học/các hoạt động giáo dục 
Lớp 

10 

Lớp 

11 

Lớp 

12 

1 Toán    

2 Vật lí    

3 Hoá học    

4 Sinh học    

5 Tin học    

6 Ngữ văn    

7 Lịch sử    

8 Địa lý    

9 Ngoại ngữ (tiếng Anh)    

10 Ngoại ngữ  khác    

11 Giáo dục Công dân    

12 Công nghệ    

13 Giáo dục Quốc phòng An Ninh    

14 Điểm trung bình năm học    
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11. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển 

Thí sinh đăng ký tối đa 03 nguyện vọng ngành/nhóm ngành vào 01 Trường/Khoa/Phân hiệu (đơn vị) thuộc 

ĐHQG-HCM (chỉ giới hạn 01 đơn vị) 

Stt Tên đơn vị  Mã tuyển 

sinh của đơn 

vị  

Mã ngành/Nhóm 

ngành tuyển sinh 

Tên ngành/Nhóm 

ngành tuyển sinh 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 

(nếu có) 

1      

2      

3      

 

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

12. Địa chỉ báo tin 

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

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

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

 

Điện thoại (Nếu có): ................................................... Email: …………………………………….............................. 

 

Thí sinh nộp kèm bản sao học bạ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) ở trường THPT và Giấy chứng nhận/Giấy khen đạt giải 

thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố hoặc thành tích khác (nếu có) 

 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường 

............................................................... đã khai đúng sự thật. 

Tôi cam đoan học sinh …………………………………………….  

là học sinh xuất sắc nhất trường theo tiêu chí của ĐHQG-HCM
1
 

hướng dẫn cho phương thức xét tuyển năm 2021. 

Ngày .......... tháng ........ năm 2021 

Hiệu trưởng 
(Ký tên, đóng dấu) 

Ngày ....... tháng ........ năm 2021 

Chữ ký của thí sinh 

 

 

 

                                                 
1
 Tiêu chí ưu tíên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2021 (theo quy định ĐHQG-HCM): 

a) Đảm bảo 02 tiêu chí chính: 

- Học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt trong 3 năm THPT   

- Và điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT thuộc nhóm 3 học sinh cao nhất. 

b) Các tiêu chí kết hợp: 

- Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố giải Nhất, Nhì, Ba 

(chọn giải thưởng cao nhất đạt được ở THPT). 

- Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.  

- Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành tích học tập, rèn luyện trong quá trình 

học THPT. 

Nguyên tắc: Chỉ giới thiệu 01 học sinh giỏi nhất trường THPT. 


