
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 
(Sử dụng cho phương thức xét tuyển học bạ vào Đại học) 

Đợt xét tuyển: ……………………………… 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………2. Giới tính:………….. 

3. Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………..4. Dân tộc:…………… 

5. Số báo danh (trong kỳ thi THPT 2022, nếu có): ……..…………………………………………….... 

6. Số CMND/Căn cước công dân:………………………………………………………………………….. 

   Mã tỉnh         Mã huyện 

7. Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Nơi học THPT hoặc tương đương                              Mã tỉnh         Mã trường 

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

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

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

9. Năm tốt nghiệp THPT: …………………. 

B. THÔNG TIN XÁC ĐỊNH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH 

10. Đối tượng ưu tiên (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07): ghi số vào 2 ô 

11. Khu vực tuyển sinh (KV1, KV2-NT, KV2, KV3): ghi số khu vực vào ô vuông 

C. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

12. Đăng ký xét tuyển:    Tổng số nguyện vọng (bắt buộc phải ghi)  

Thứ tự 

nguyện 

vọng ưu 

tiên 

Mã 

trường 
Mã ngành Tên ngành 

Tổ hợp 

môn 

ĐKXT 

Thí sinh chọn 1 trong 2 phương án sau 

1. ĐTB lớp 12                                   

2. ĐTB lớp 11 + ĐTB HKI lớp 12 

1 TDL    

Tên môn 1 

…………….. 

Điểm TB 

…………….. 

Tên môn 2 

…………….. 

Điểm TB 

…………….. 

Tên môn 3 

…………….. 

Điểm TB 

…………….. 

2 TDL    

Tên môn 1 

…………….. 

Điểm TB 

…………….. 

Tên môn 2 

…………….. 

Điểm TB 

…………….. 

Tên môn 3 

…………….. 

Điểm TB 

…………….. 



3 TDL    

Tên môn 1 

…………….. 

Điểm TB 

…………….. 

Tên môn 2 

…………….. 

Điểm TB 

…………….. 

Tên môn 3 

…………….. 

Điểm TB 

…………….. 

Hướng dẫn cách tính điểm ĐKXT: 

a) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc kết quả lớp 11 cộng với học kỳ 1 

lớp 12; lấy tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. Các ngành Sư phạm thí 

sinh phải có học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8.0 trở lên. 

Các ngành còn lại yêu cầu tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn ĐKXT phải lớn hơn hoặc 

bằng 18 và không có môn nào trong tổ hợp môn ĐKXT có điểm trung bình dưới 5.0.  

b) Nếu thí sinh sử dụng kết quả học tập lớp 12 để ĐKXT thì lấy tổng điểm 3 môn 

tổng kết năm lớp 12 trong tổ hợp môn mà thí sinh sử dụng để ĐKXT theo các điều kiện ở 

trên; 

c) Nếu thí sinh sử dụng kết quả học tập lớp 11 cộng với học kỳ 1 lớp 12 thì phải đạt 

các điều kiện ở trên và cách tính tổng điểm ĐKXT như sau: 

Thí sinh A chọn tổ hợp môn ĐKXT là A00: Toán, Vật lý, Hóa học thì: 

Điểm môn Toán = (Điểm tổng kết môn Toán năm lớp 11 + Điểm tổng kết môn 

Toán HKI lớp 12)/2; 

Điểm môn Vật lý = (Điểm tổng kết môn Vật lý năm lớp 11 + Điểm tổng kết môn 

Vật lý HKI lớp 12)/2; 

Điểm môn Hóa học = (Điểm tổng kết môn Hóa học năm lớp 11 + Điểm tổng kết 

môn Hóa học HKI lớp 12)/2; 

Tổng điểm ĐKXT = Điểm môn Toán + Điểm môn Vật lý + Điểm môn Hóa học 

d) Nếu trong tổ hợp môn ĐKXT có môn KHTN thì điểm của môn KHTN là điểm 

trung bình cộng của 3 môn Vật lý, Hoá học và Sinh học; Nếu trong tổ hợp môn ĐKXT có 

môn KHXH thì điểm của môn KHXH là điểm trung bình cộng của 3 môn Lịch sử, Địa lý 

và Giáo dục công dân. 

D. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

13. Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….. 

14. Điện thoại:…………………………………Email:………………………………………………………. 

15. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tôi xin cam đoan thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh 
hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 ……………., ngày ……. tháng …… năm 2022 
Người ĐKXT 

(ký và ghi rõ họ tên) 

  


