Số phiếu: 99.99.……………...…
(Do Hội đồng tuyển sinh ghi)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU (PT3)
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020
1. Họ, chữ đệm 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 02 số cuối của năm sinh
(nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

Ngày

tháng

năm

3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):............................................. b) Dân tộc (ghi bằng chữ)..............
4. Giấy chứng minh nhân dân số (ghi mỗi số vào 1 ô)
(Số CMND phải trùng khớp với số CMND ghi trên phiếu đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia)

5. Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
6. Điện thoại: ......................................................7. Email: ................................................................
8. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)
9. Đăng ký dự thi môn năng khiếu ngành: (Đánh dấu chọn (X) vào ngành dự thi)
Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Ngành Âm nhạc học
Ngành Giáo dục mầm non
10. Nộp lệ phí dự thi
Tôi đã nộp đủ lệ phí dự thi 300.000 đồng bằng:
Nộp trực tiếp

Nộp qua đường Bưu điện

Chuyển khoản

Trà Vinh, ngày……tháng…...năm 2020
Thí sinh dự thi
(Kí và ghi rõ họ tên)

MỘT SỐ LƯU Ý DÀNH CHO THÍ SINH
✓

Thí sinh không đóng lệ phí trong thời hạn đăng ký dự thi sẽ không có tên trong danh sách dự thi môn
năng khiếu. Thí sinh thường xuyên truy cập vào địa chỉ http://tuyensinh.tvu.edu.vn để xem danh sách
và các thông báo mới nhất về kỳ thi.

✓

Trường sẽ gửi giấy báo dự thi cho thí sinh theo đúng địa chỉ mà thí sinh ghi trong phiếu đăng ký dự thi.

✓

Khi đi dự thi, thí sinh phải mang theo phiếu báo dự thi, giấy CMND (bản chính) và biên lai đóng lệ phí
dự thi để đối chiếu khi cần thiết.

✓

Hạn chót đăng ký dự thi: 17h00 ngày 5/8/2020.

✓

Không giải quyết hoàn lại lệ phí đăng kí dự thi các môn năng khiếu.

