
 

 

Ảnh 4x6 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

 XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022 
(Dành cho thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT) 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hải Dương 

 

THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ và tên:  ..................................................  Nam/Nữ:  ............................................................ 

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

2. Ngày, tháng, năm sinh:  ..............................  Nơi sinh: .................................  Dân tộc: .............  

3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước: 

4. Địa chỉ liên lạc:  ........................................................................................................................  

5. Điện thoại liên lạc:  .....................................  Email:  ................................................................  

6. Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, xã, (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố) tỉnh 

………………………………………………………………………………………....... 
7. Thuộc khu vực: (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó) KV1, KV2-NT, KV2, KV3.  

8. Thuộc đối tượng ưu tiên: (thuộc ĐTƯT nào thì khoanh tròn vào ĐTƯT đó) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. 

                                                                                                                      Mã tỉnh   Mã trường        

- Tên trường THPT (học lớp 12):  ..........................................................  

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu rõ các quy định về tiêu chí, điều kiện xét tuyển của Nhà trường. 

Tôi đăng ký xét tuyển vào trình độ đại học. 

Ngành:  .....................................................................          Mã ngành:  

Tổ hợp xét tuyển:  ............................... Điểm trung bình cả năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển: 

Môn 1:  …..……… Môn 2: ..…………… Môn 3: …………… Tổng điểm  

    

THÔNG TIN GỬI GIẤY BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN:  

Họ tên người nhận: ...........................................  Số điện thoại: ...................................................  

Địa chỉ: .........................................................................................................................................   

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này hoàn toàn là đúng sự thật. Nếu 

sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành./. 

 

 

 

 

 

 

 

Hải Dương, ngày ..... tháng ...... năm 2022 

Chữ ký của thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

- Ghi chú: Thí sinh nộp kèm 01 bản photo  chứng  thực  học  bạ  THPT,  01 bản  photo  chứng  thực  bằng  tốt  

nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022); giấy tờ ưu tiên (nếu 

có); 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

 

 

 

 



 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 
 (Dành cho thí sinh đã có bằng tốt nghiệp TC/CĐ xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT) 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hải Dương. 

THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ và tên:  ..................................................  Nam/Nữ:  ...................................................................  

2. Ngày, tháng, năm sinh:  ..............................  Nơi sinh: .....................................  Dân tộc: ...............  

3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước: 

4. Địa chỉ liên lạc:  ...............................................................................................................................  

5. Điện thoại liên lạc:  .....................................  Email:  .......................................................................  

6. Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, xã, (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố) tỉnh 

……………………………………………………………………………………….……

… 
7. Thuộc khu vực: (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó)          KV1, KV2-NT, KV2, KV3.  

8. Thuộc đối tượng ưu tiên: (thuộc ĐTƯT nào thì khoanh tròn vào ĐTƯT đó)    01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. 

                                                                                                                     Mã tỉnh   Mã trường        

- Tên trường THPT (học lớp 12):  ..........................................................  

- Trường đã học và được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng:  

Tên trường Ngành học Trình độ 

   

   

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu rõ các quy định về tiêu chí, điều kiện xét tuyển của Nhà trường. 

Tôi đăng ký xét tuyển liên thông đại học chính qui, từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ 

đại học: 

Ngành:  ................................................................................   Mã ngành:   

Tổ hợp xét tuyển:  .................................... Điểm trung bình cả năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển: 

Môn 1:  …..……… Môn 2: ..…………… Môn 3: …………… Tổng điểm  

    

THÔNG TIN GỬI GIẤY BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN:  

Họ tên người nhận: ...........................................  Số điện thoại: ..........................................................  

Địa chỉ: ................................................................................................................................................   

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này hoàn toàn là đúng sự thật. Nếu 

sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành./. 

 

 

 

 

Hải Dương, ngày ..... tháng ...... năm 2022 

Chữ ký của thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 4x6 

- Ghi chú: Thí sinh nộp kèm 01 bản photo chứng thực các giấy tờ: học  bạ  THPT (Xét học bạ), bằng  tốt  nghiệp THPT 

(Xét học bạ); bằng  tốt  nghiệp  trung cấp, cao đẳng; bảng điểm trung cấp, bảng điểm cao đẳng; Chứng chỉ GDTC, 

GDQP-AN (nếu có) giấy tờ ưu tiên (nếu có); 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 



 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 
 (Dành cho thí sinh đã có bằng tốt nghiệp TC/CĐ xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khóa) 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hải Dương. 

THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ và tên:  ..................................................  Nam/Nữ:  ...................................................................  

2. Ngày, tháng, năm sinh:  ..............................  Nơi sinh: .....................................  Dân tộc: ...............  

3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước: 

4. Địa chỉ liên lạc:  ...............................................................................................................................  

5. Điện thoại liên lạc:  .....................................  Email:  .......................................................................  

6. Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, xã, (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố) tỉnh 

……………………………………………………………………………………….……

… 
7. Thuộc khu vực: (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó)          KV1, KV2-NT, KV2, KV3.  

8. Thuộc đối tượng ưu tiên: (thuộc ĐTƯT nào thì khoanh tròn vào ĐTƯT đó)    01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. 

                                                                                                                     Mã tỉnh   Mã trường        

- Tên trường THPT (học lớp 12):  ..........................................................  

- Trường đã học và được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng:  

Tên trường Ngành học Trình độ 

   

   

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu rõ các quy định về tiêu chí, điều kiện xét tuyển của Nhà trường. 

Tôi đăng ký xét tuyển liên thông đại học chính qui, từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ 

đại học: 

Ngành:  ................................................................................   Mã ngành:   

Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa của trình độ đào tạo bậc 

:................................................... đạt:..................... của thang điểm ........................ 

THÔNG TIN GỬI GIẤY BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN:  

Họ tên người nhận: ...........................................  Số điện thoại: ..........................................................  

Địa chỉ: ................................................................................................................................................   

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này hoàn toàn là đúng sự thật. Nếu 

sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành./. 

 

 

 

 

Hải Dương, ngày ..... tháng ...... năm 2022 

Chữ ký của thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Ảnh 4x6 

- Ghi chú: Thí sinh nộp kèm 01 bản photo chứng thực các giấy tờ: học  bạ  THPT (Xét học bạ), bằng  tốt  nghiệp THPT 

(Xét học bạ); bằng  tốt  nghiệp  trung cấp, cao đẳng; bảng điểm trung cấp, bảng điểm cao đẳng; Chứng chỉ GDTC, 

GDQP-AN (nếu có) giấy tờ ưu tiên (nếu có); 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 



 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 

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 
 (Dành cho thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT) 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hải Dương. 

THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ và tên:  ..................................................  Nam/Nữ:  ...................................................................  

2. Ngày, tháng, năm sinh:  ..............................  Nơi sinh: .....................................  Dân tộc: ...............  

3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước: 

4. Địa chỉ liên lạc:  ...............................................................................................................................  

5. Điện thoại liên lạc:  .....................................  Email:  .......................................................................  

6. Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, xã, (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố) tỉnh 

……………………………………………………………………………………………

… 
7. Thuộc khu vực: (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó)          KV1, KV2-NT, KV2, KV3.  

8. Thuộc đối tượng ưu tiên: (thuộc ĐTƯT nào thì khoanh tròn vào ĐTƯT đó)    01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. 

                                                                                                                     Mã tỉnh   Mã trường        

- Tên trường THPT (học lớp 12):  ..........................................................  

- Trường đã học và được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học:  

Tên trường Ngành học Trình độ 

   

   

   

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu rõ các quy định về tiêu chí, điều kiện xét tuyển của Nhà trường. 

Tôi đăng ký xét tuyển đại học hệ chính qui, từ trình độ đại học sang trình độ đại học: 

Ngành:  ................................................................................  Mã ngành:  

Tổ hợp xét tuyển:  .................................... Điểm trung bình cả năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển: 

Môn 1:  …..……… Môn 2: ..…………… Môn 3: …………… Tổng điểm  

    

THÔNG TIN GỬI GIẤY BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN:  

Họ tên người nhận: ...........................................  Số điện thoại: ..........................................................  

Địa chỉ: ................................................................................................................................................   

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này hoàn toàn là đúng sự thật. Nếu 

sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành./. 

 

 

 

 

Hải Dương, ngày ..... tháng ...... năm 2022 

Chữ ký của thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

  

 

 

Ảnh 4x6 

- Ghi chú: Thí sinh nộp kèm 01 bản photo chứng thực các giấy tờ: học  bạ  THPT (Xét học bạ), bằng  tốt  nghiệp THPT (Xét 

học bạ); bằng tốt  nghiệp đại học (trung cấp, cao đẳng - nếu có); bẳng điểm đại học (trung cấp, cao đẳng - nếu có); Chứng 

chỉ GDTC, GDQP-AN (nếu có); giấy tờ ưu tiên (nếu có); 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 



 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 

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 
 (Dành cho thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khóa) 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hải Dương. 

THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ và tên:  ..................................................  Nam/Nữ:  ...................................................................  

2. Ngày, tháng, năm sinh:  ..............................  Nơi sinh: .....................................  Dân tộc: ...............  

3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước: 

4. Địa chỉ liên lạc:  ...............................................................................................................................  

5. Điện thoại liên lạc:  .....................................  Email:  .......................................................................  

6. Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, xã, (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố) tỉnh 

……………………………………………………………………………………….……

… 

7. Thuộc khu vực: (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó)          KV1, KV2-NT, KV2, KV3.  

8. Thuộc đối tượng ưu tiên: (thuộc ĐTƯT nào thì khoanh tròn vào ĐTƯT đó)    01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. 

                                                                                                                     Mã tỉnh   Mã trường        

- Tên trường THPT (học lớp 12):  ..........................................................  

- Trường đã học và được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học:  

Tên trường Ngành học Trình độ 

   

   

   

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu rõ các quy định về tiêu chí, điều kiện xét tuyển của Nhà trường. 

Tôi đăng ký xét tuyển đại học hệ chính qui, từ trình độ đại học sang trình độ đại học: 

Ngành:  ................................................................................   Mã ngành:   

Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa của trình độ đào tạo bậc đại học đạt: ..................... của 

thang điểm ........................ 

THÔNG TIN GỬI GIẤY BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN:  

Họ tên người nhận: ...........................................  Số điện thoại: ..........................................................  

Địa chỉ: ................................................................................................................................................   

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này hoàn toàn là đúng sự thật. Nếu 

sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành./. 

 

 

 

 

Hải Dương, ngày ..... tháng ...... năm 2022 

Chữ ký của thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Ảnh 4x6 

- Ghi chú: Thí sinh nộp kèm 01 bản photo chứng thực các giấy tờ: học  bạ  THPT (Xét học bạ), bằng  tốt  nghiệp THPT (Xét 

học bạ); bằng tốt  nghiệp đại học (trung cấp, cao đẳng - nếu có); bẳng điểm đại học (trung cấp, cao đẳng - nếu có); Chứng 

chỉ GDTC, GDQP-AN (nếu có); giấy tờ ưu tiên (nếu có); 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 


