
     BỘ TÀI CHÍNH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 

Xét kết quả học bạ THPT   

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

 ................................................................................................................................. 2. Giới tính ( Nam, Nữ): .................  

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

4. Nơi sinh:(Xã, huyện, tỉnh):  ....................................................................................................................... 5. Dân tộc: ...................

6. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………… Mã tỉnh Mã huyện Mã xã 

…………………………………………………………………………… 

Thí sinh ghi rõ hộ khẩu thường trú theo sổ hộ khẩu. Ghi đầy đủ mã tỉnh, mã huyện, đối với thí sinh thuộc xã đặc 

biệt khó khăn phải ghi rõ mã xã/phường. Tham khảo danh mục tỉnh, huyện, xã tại website thituyensinh.vn  

7. Đối tượng:    (Thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào ký hiệu ô đó) 01 02 03 04 05 06 07 

8. Khu vực: (Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu ô đó)
KV1 KV2-NT KV2 KV3 

9. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường, địa chỉ trường: xã (phường), huyện (quận), tỉnh

(thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường THPT vào ô): 

- Năm lớp 10:..................................................................................................................………….. 

- Năm lớp 11:………………………………………………………………………………........... 

- Năm lớp 12:………………………………………………………………………………........... 
  Mã tỉnh   Mã trường 

10. Năm tốt nghiệp:    2

11. Đăng ký xét tuyển vào:  Trường Đại học  Tài chính - Kế toán:

 Phân hiệu Trường ĐH  Tài chính - Kế toán tại Thừa Thiên Huế: 

12. Tổ hợp môn xét tuyển:

…………………………. (Thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp nào thì khoanh tròn vào tổ hợp đó) 

13. Phương thức xét tuyển:

Kết quả học tập THPT lớp 12  Kết quả học tập THPT 5 học kỳ 

14. Kết quả học tập THPT lớp 12/ Kết quả học tập THPT 5 học kỳ: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo

phương thức nào thì căn cứ vào điểm trên học bạ của các môn học thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển để ghi 

vào các ô tương ứng của bảng dưới đây. 
Toán Vật lý Hóa học Tiếng Anh Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lý Giáo dục CD 

15. Hạnh kiểm 3 năm THPT (ghi mức xếp loại hạnh kiểm của từng năm)

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

Xếp loại hạnh kiểm 

16. Ngành đăng ký xét tuyển: Thí sinh khoanh tròn vào ô đặt phía trước tên ngành
Tài chính - Ngân hàng    Quản trị kinh doanh   Kinh doanh quốc tế 
Kế toán, Kiểm toán    Luật kinh tế

17. Địa chỉ nhận giấy báo: (Ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc): ..............................................................................
 .................................................................................................................................................................. 

 ............................................................. Điện thoại: ................................... Email: .................................. 

18. Chứng minh nhân dân: Số   ....................... Ngày cấp............................... Nơi cấp .. .............................

A00 A01 A16 D01 C00 C15 

……………………., ngày  tháng  năm 2021 
     Thí sinh  

   (Ký và ghi rõ họ tên) 
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