
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐH, CĐ NĂM 2014 

Mục 1: Thí sinh không ghi mục này. 

Mục 2: 

a) Đối với thí sinh dự thi đại học và cao đẳng khối A, A1  vào Học viện:  

+ Ghi tên trường, tên ngành sẽ dự thi và có nguyện vọng học vào dòng kẻ chấm. 

+ Ghi ký hiệu trường vào 3 ô đầu. Hai ô tiếp theo ghi khối thi quy ước: ô thứ nhất ghi A ô thứ hai 
thí sinh dự thi khối A1 thì ghi số 1.  

+ Bảy ô cuối ghi mã ngành dự định học, trong đó: ô đầu ghi C (cao đẳng) hoặc D (đại học), 6 ô 
tiếp theo ghi 6 chữ số của mã ngành theo tên chuyên ngành đào tạo được đăng tải trên trang 
thông tin điện tử của Học viện.  

+ Đánh dấu X vào ô bên phải của mục “Tham gia kỳ thi chung của Bộ GD&ĐT” 

Ví dụ: Thí sinh ĐKDT khối A hệ Đại học ngành An toàn thông tin tại Học viện Cơ sở tại TP. 
Hồ Chí Minh) ghi: 

 B V S  A   D 4 8 0 2 9 9 

 
Ký hiệu trường  Khối thi 

 
Mã ngành 

b) Đối với thí sinh ĐKDT khối D1 vào Học viện và các thí sinh ĐKDT khối A, A1 có nguyện vọng học 
tại trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, hoặc trường CĐ thuộc 
các ĐH (gọi tắt là thí sinh thi nhờ):  

+ Ghi tên trường dự thi vào dòng kẻ chấm. 

+ Ghi ký hiệu trường và khối thi quy ước (khối A, A1 hoặc D1) và để trống phần mã ngành  

+ Đánh dấu X vào ô bên phải của mục “Tham gia kỳ thi chung của Bộ GD&ĐT” 

Ví dụ: Thí sinh đăng ký học ngành Đại học Quản trị kinh doanh tại Học viện và dự thi khối D1 tại 
Trường Đại học Kinh tế - Luật ghi: 

 Q S K  D 1       

Ký hiệu trường  Khối thi 
 

Mã ngành 

Mục 3: Mục này dành cho thí sinh ĐKDT khối D1 vào Học viện và thí sinh thi nhờ:  

a) Đối với thí sinh ĐKDT khối D1 vào Học viện:  Ghi tên Học viện, tên ngành có nguyện vọng học 
vào dòng kẻ chấm. Ghi mã trường, khối thi và ngành đào tạo như ở Mục 2a. 

b) Đối với thí sinh thi nhờ:  Ghi tên trường, tên ngành có nguyện vọng học và tên chuyên ngành đào 
tạo (nếu có) vào dòng kẻ chấm. Ghi mã trường, khối thi và ngành đào tạo như ở Mục 2a. 

Mục 4: Dành cho thí sinh dự thi liên thông. Sau khi ghi Mục 2 hoặc Mục 3 phải đánh dấu X vào ô 
bên phải của mục này. 

Mục 5: Viết họ, chữ đệm và tên của thí sinh đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu. 

Mục 6: Ghi ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh vào các ô quy định (nếu ngày và tháng nhỏ hơn 10 
thì ghi số 0 vào ô đầu) 

Mục 7: Ghi rõ thông tin nơi sinh: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố). 

Mục 8: Ghi thông tin (dân tộc gì) bằng chữ vào đường kẻ chấm. 

Mục 9: Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu ưu tiên đó, sau đó ghi ký hiệu 
vào 2 ô ở bên phải. Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.  

Lưu ý: Thí sinh thuộc diện ưu tiên phải nộp đủ giấy chứng nhận hợp pháp (bản sao công chứng) 
là đối  tượng ưu tiên kèm theo phiếu đăng ký dự thi. 



Mục 10:  

+ Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận) nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú vào đường kẻ chấm.  

+ Ghi đúng mã tỉnh (thành phố)  vào 2 ô đầu, mã quận (huyện) vào 2 ô sau.  

Mục 11: Nơi học THPT hoặc tương đương 

+ Ghi tên trường và địa chỉ của trường vào dòng kẻ chấm: xã (phường), huyện (quận), tỉnh 
(thành phố).  

+ Ghi mã tỉnh (thành phố) nơi trường đóng vào 2 ô đầu. 

+ Ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo. Nếu mã trường có 1 chữ số thì 2 ô đầu tiên ghi số 0. Nếu mã 
trường có 2 chữ số thì ô đầu tiên ghi số 0. 

Mục 12: Học sinh thuộc khu vực ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó.  

Chính sách ưu tiên theo khu vực: 

 Trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, học ở đâu lâu hơn hưởng ưu tiên khu vực đó. Nếu 
mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia 
thì tốt nghiệp ở đâu hưởng ưu tiên khu vực ở đó.  

 Các trường hợp được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú: 

+ Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú;  

+ Học sinh các trường, lớp dự bị ĐH;  

+ Học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND 
cấp tỉnh. 

+ Quân nhân, công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu 
vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, 
tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực 
theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ; 

+ Học sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc 
vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT 
ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 
01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng 
bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015 nếu học trung học tại địa điểm thuộc 
huyện, thị xã có các xã trên. 

Mục 13: Ghi đủ 4 số năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương vào các ô. 

Mục 14: Dành cho thí sinh thi liên thông:  

+ Ghi tên trường cao đẳng thí sinh đã tốt nghiệp vào dòng kẻ chấm 

+ Ghi năm tốt nghiệp cao đẳng  vào 4 ô bên phải. 

Mục 15: Nơi nộp hồ sơ ĐKDT và mã ĐKDT:  

+ Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: ghi rõ bằng chữ vào đường kẻ chấm. 

+ Mã đơn vị ĐKDT : ghi đúng mã  số đơn vị ĐKDT vào 2 ô. Nếu thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Học viện ghi mã 99;  

Mục 16: Thí sinh dự thi tại cụm thi Hải Phòng ghi H, tại Vinh ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn 
ghi Q vào ô. 

Mục 17: Ghi số chứng minh nhân dân vào ô, mỗi số vào một ô. 

Mục 18: Ghi các thông tin liên hệ của thí sinh, gồm: Họ tên người nhận; địa chỉ (ghi rõ: xóm (số 
nhà), thôn (đường phố, ngõ ngách), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố); điện thoại và 
email (nếu có). 

Lưu ý: Các thí sinh thi nhờ tại Học viện (có nguyện vọng 1 học tại trường ĐH, CĐ không tổ chức thi 
hoặc hệ CĐ của trường ĐH) phải nộp thêm 1 bản photocopy mặt trước của tờ phiếu ĐKDT số 1 kèm 
theo phiếu đăng ký dự thi 


