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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT NĂM 2018 

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

................................................................................................       Giới tính (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 ghi số 0 ở ô đầu) 

3. Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố): ....................................... Dân tộc (ghi bằng chữ): .......................  

4. CMND hoặc căn cước công dân:  

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

5. Hộ khẩu thường trú:  ......................................................................................  

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

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. Chế độ ưu tiên 

Thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào ký hiệu đối tượng đó:     

Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu khu vực đó:  

7. Nơi học và tốt nghiệp THPT (Ghi tên trường, địa chỉ và ghi mã tỉnh, mã trường) 

Năm lớp 10:  ................................................................................   

Năm lớp 11:  ................................................................................   

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

8. Địa chỉ báo tin:  ..................................................................................  

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

9. Điện thoại liên hệ/Email: .................................................................................................................  

PHẦN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 

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

1. Ngành đăng ký xét tuyển:  ...............................................................................................................................  

Mã ngành đăng ký xét tuyển:                                               Mã tổ hợp môn xét tuyển:    

2. Ngành đăng ký xét tuyển:  ...............................................................................................................................  

Mã ngành đăng ký xét tuyển:                                              Mã tổ hợp môn xét tuyển:    

3. Ngành đăng ký xét tuyển:  ...............................................................................................................................  

Mã ngành đăng ký xét tuyển:                                              Mã tổ hợp môn xét tuyển:    
 

** Lưu ý: Tổ hợp D90 không áp dụng cho phương thức xét học bạ THPT 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin 

chịu xử lý theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
   

Ngày...... tháng ...... năm 2018 

Cán bộ nhận phiếu  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 Ngày...... tháng ...... năm 2018 

Chữ ký của thí sinh 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

Mã tỉnh Mã trường 

KV1 KV2-NT KV2 KV3 

01 02 03 04 05 06 07 

 

Mã trường: GTS Số phiếu: .............. 

Mã tỉnh Mã huyện 

Ngày Tháng Năm 



 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THEO PHƯƠNG THỨC HỌC BẠ THPT 

1. Tiêu chí xét tuyển học bạ THPT như sau: 

– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

– Điểm trung bình của từng môn theo tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, 11, 12 từ 6.0 điểm trở 

lên (theo thang điểm 10) 

Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành học có khối A00 (Toán, Lý, Hoá) thì phải thỏa mãn 

các điều kiện sau đây để được xét tuyển: 

                   + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

                   + ĐTB Toán = (ĐTB toán 10 + ĐTB toán 11 + ĐTB toán 12)/3 ≥ 6.0 

                   + ĐTB Lý = (ĐTB lý 10 + ĐTB lý 11 + ĐTB lý 12)/3 ≥ 6.0 

                   + ĐTB Hoá = (ĐTB hóa 10 + ĐTB hóa 11 + ĐTB hóa 12)/3 ≥ 6.0  

Ghi chú:      ĐTB : điểm trung bình 

Lưu ý: 

+ Thí sinh chỉ được cộng điểm ưu tiên để xét tuyển sau khi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng 

theo quy định đối với phương thức xét học bạ trung học phổ thông. 

+ Các thí sinh đăng ký hình thức xét tuyển học bạ THPT của năm lớp 10, 11 và 12 theo khối 

xét tuyển vẫn được đăng ký thi theo hình thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia 

các ngành. 

2. Thời gian xét tuyển 

– Đợt 1: 02/05/2018 – 29/06/2018 

– Các đợt đăng ký xét tuyển bổ sung thí sinh nộp ĐKXT theo thông báo cụ thể của Trường 

trên website: www.ut.edu.vn 

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

– Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: 

           Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM 

           Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 

           Điện thoại: 028.35126902 hoặc 028.35128360 

 MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ 

Phòng Tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 3512 6902 – 028 3512 8360 

Email: tuyensinh@ut.edu.vn 

Website:  www.tuyensinh.ut.edu.vn 

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhgtvt 

http://www.ut.edu.vn/
http://www.ut.edu.vn/
http://www.tuyensinh.ut.edu.vn/
http://www.tuyensinh.ut.edu.vn/
http://www.facebook.com/tuyensinhgtvt

