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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
LIÊN THÔNG TC, CĐ LÊN ĐH NĂM 2020
(Dành cho các ngành thuộc khối ngành sức khỏe hệ chính quy)

TS không ghi mục này

Mã hồ sơ:

I. THÔNG TIN THÍ SINH
1. Họ tên thí sinh (Ghi theo Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu )

................................................................................................................................................. Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
2. Ngày, tháng, năm sinh (Ghi theo Giấy khai sinh)
3. Nơi sinh (Tỉnh/thành phố) ................................................................................................................................. 4. Dân tộc: .................................
5. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Ghi mỗi số vào một ô)
6. Hộ khẩu thường trú (Số nhà, khu phố/thôn, tên đường): .............................................................................................................................................................................
(Xã/phường): ...................................................................... (Quận/huyện): .................................................(Tỉnh/thành phố): ...................................................................................

7. Tốt nghiệp Trung cấp

Cao đẳng

ngành: ....................................................................................................................................................

8. Nơi học THPT lớp 10 ...............................................................................................................................................................................
Nơi học THPT lớp 11 ...............................................................................................................................................................................
Nơi học THPT lớp 12 ...............................................................................................................................................................................
9. Khu vực:

1

2

2NT

3

10. Đối tượng ưu tiên (Nếu có): 01

02

03

04

05

Mã tỉnh

Mã trường

06

07

II. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO (Ngưỡng ĐBCL)
Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học phải đạt một trong các tiêu chí của Ngưỡng ĐBCL
(còn gọi là điểm sàn, là điều kiện cần để thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường) tương ứng với ngành xét tuyển sau đây:
TT

MÃ NGÀNH

NGÀNH XÉT
TUYỂN

1

7720101LB

Y khoa

2

3

4

5

7720201LB/LC
(Tốt nghiệp TC/CĐ)

7720301LB/LC
(Tốt nghiệp TC/CĐ)

7720601LB/LC
(Tốt nghiệp TC/CĐ)

7720701LB
(Tốt nghiệp TC/CĐ)

Dược học

Điều dưỡng
Kỹ thuật xét
nghiệm y học
Y tế công cộng

NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO
(đánh dấu vào tiêu chí mà thí sinh đạt được)
Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi;
Điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên;
Tốt nghiệp THPT loại Giỏi;
Học lực lớp 12 đạt loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên
môn đào tạo;
Tốt nghiệp trình độ TC/CĐ đạt loại Giỏi;
Tốt nghiệp trình độ TC/CĐ đạt loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng
với chuyên môn đào tạo.
Học lực lớp 12 đạt loại Khá;
Điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 6,5 trở lên;
Tốt nghiệp THPT loại Khá;
Học lực lớp 12 đạt loại Trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với
chuyên môn đào tạo;
Tốt nghiệp trình độ TC/CĐ đạt loại Khá trở lên.
Tốt nghiệp Trung cấp các ngành thuộc nhóm sức khỏe
Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành thuộc nhóm sức khỏe

III. CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
Thí sinh sau khi đạt ngưỡng ĐBCL đầu vào, tham gia xét tuyển bằng cách lựa chọn phương thức của ngành tương ứng
Phương thức 1

Phương thức 2

Phương thức 3

Sử dụng kết quả của kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2020
(áp dụng cho tất cả các ngành)

Kết hợp xét tuyển kết quả học tập THPT
với kết quả học tập TC hoặc CĐ
(áp dụng các ngành Y khoa, Dược học,
Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học)

Xét tuyển sử dụng KQ học tập toàn khóa
(áp dụng cho ngành Y tế công cộng)

TT

MÃ
NGÀNH

TÊN NGÀNH

MÃ TỔ HỢP
(ghi thêm mục này nếu chọn PT1)

1

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ gửi thư: ....................................................................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................................................ Email: ..............................................................................................................
Hồ sơ gồm có:
CMND/CCCD (bản photocopy công chứng);
Giấy khai sinh (bản photocopy công chứng);
Hộ khẩu (bản photocopy công chứng);
Bằng tốt nghiệp và Học bạ THPT (bản photocopy công chứng);
Bảng điểm toàn khóa và bằng tốt nghiệp TC (2 bản sao công chứng);
Bảng điểm toàn khóa và bằng tốt nghiệp CĐ (2 bản sao công chứng);
Bản sao hợp lệ minh chứng quá trình công tác (Quyết định tuyển dụng
hoặc Hợp đồng lao động hoặc Xác nhận của cơ quan đang công tác …)
4 ảnh màu 4x6
Các loại giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên khác nếu có.
Giấy giới thiệu cử đi học của cơ quan, đơn vị người học và các minh chứng
để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có)
02 bao thư dán tem (ghi rõ tên và địa chỉ gửi thư);
Giấy tờ khác:……………………………………………………

…………, ngày………. tháng………năm 2020
Chữ ký của thí sinh
(ký và ghi rõ họ tên)

- Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin về hồ sơ đăng ký dự tuyển.

