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A. THÔNG TIN THÍ SINH 
1. Họ và tên của thí sinh: (Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

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

 2. Ngày, tháng, năm sinh: (Năm sinh ghi hai số cuối,
nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)        Ngày          Tháng      Năm 

3. Nơi sinh: (tỉnh hoặc thành phố) ................................................................... Dân tộc: ................................. 
4. Giấy CMND/CCCD: (Ghi như hồ sơ đăng ký dự thi TNTHPT)   

5. Nơi học THPT: (ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường) 

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

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

Năm lớp 12 ................................................................................................................ 
                                                                                                                                                                         Mã tỉnh      Mã trường         

6.  Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (nếu có).                      
 (Đối tượng ưu tiên từ 01 đến 07 theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh đính kèm minh chứng đối tượng ưu 
tiên khi nộp hồ sơ xét tuyển). 
7. Địa chỉ liên hệ: (Thí sinh ghi rõ để Học viện gửi giấy báo khi trúng tuyển: Số nhà; thôn/xóm/tổ dân phố; 
xã/phường; huyện/quận; tỉnh/thành phố). 
……………………………………........................................................................................................................

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

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

9. Hạnh kiểm Tốt 3 năm                     Học lực Giỏi: Lớp 10            Lớp 11           Lớp 12  

10. Kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp ĐKXT không dưới 7,0 

11. Có giải cấp Quốc tế, Quốc gia 

12. Có giải cấp tỉnh         
 - Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW của một trong các môn 
Toán, Vật Lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn; 
 - Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW có nội dung đề 
tài dự thi về một trong các lĩnh vực Toán, Vật Lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn. 
13. Có chứng chỉ IELTS/TOEFL/SAT/ACT                                   
- IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm; 
- Có kết quả thi SAT đạt tối thiểu từ 1050 điểm hoặc ACT đạt tối thiểu từ 22 điểm; 
- Còn hiệu lực tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

 

Số hồ sơ: 

           
 

   
    
 
   
 



B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

TT Mã xét tuyển Ngành/ chuyên ngành ĐKXT Mã tổ hợp môn 
ĐKXT 

Thứ tự (*)                
nguyện vọng 

Chương trình chất lượng cao (Thí sinh chọn một trong các tổ hợp ĐKXT: A01, D01, D07) 

1 7340201C06 
Tài chính - 
Ngân hàng 

Hải quan và Logistics   
2 7340201C09 Phân tích tài chính   
3 7340201C11 Tài chính doanh nghiệp   
4 7340301C21 Kế toán Kế toán doanh nghiệp   
5 7340301C22 Kiểm toán   

Chương trình chuẩn (Thí sinh chọn một trong các tổ hợp ĐKXT in nghiêng) 

6   7220201 Ngôn ngữ Anh                            (A01, D01, D07)   
7   7310101 Kinh tế                                        (A01, D01, D07)   
8   7340101 Quản trị kinh doanh            (A00, A01, D01, D07)   
9   7340201 Tài chính - Ngân hàng                 (A00, A01, D07)   

10   7340201D Tài chính - Ngân hàng                                (D01) D01  
11   7340301 Kế toán                                        (A00, A01, D07)   
12   7340301D Kế toán                                                        (D01) D01  
13   7340405 Hệ thống thông tin quản lý  (A00, A01, D01, D07)   

 (*) Ghi thứ tự nguyện vọng bằng số; 1 là nguyện vọng cao nhất...; thứ tự nguyện vọng chung cho cả Chương trình 
chất lượng cao và Chương trình chuẩn. 
Tổng số nguyện vọng đăng ký bằng số: .................................; bằng chữ: .......................................................... 
 

TT Mã xét tuyển Ngành ĐKXT Mã tổ hợp môn 
ĐKXT 

Thứ tự (**)     
nguyện vọng 

Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng Cử nhân - DDP (Thí sinh chọn tổ hợp ĐKXT in nghiêng) 

14   7340201DDP1 Tài chính - Ngân hàng                            (A00)   
15   7340201DDP2 Tài chính - Ngân hàng           (A01, D01, D07)   

(**) Ghi thứ tự nguyện vọng bằng số; 1 là nguyện vọng cao nhất ... riêng cho Chương trình DDP 
Tổng số nguyện vọng đăng ký bằng số: .................................; bằng chữ: .......................................................... 
 

C.  THÔNG TIN HIỂU BIẾT VỀ NGÀNH HỌC 
(Lý do chọn ngành/ chuyên ngành học ở nguyện vọng 1/ khoảng 100 từ): 
.........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

  Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật, nếu sai                  
tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

        Ngày ....... tháng ....... năm 2021                                               Ngày ........ tháng ........ năm 2021 
       Họ tên, chữ ký của cán bộ nhận hồ sơ                                                Họ tên, chữ ký thí sinh  
 


