
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         CƠ SỞ II – TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2022 
(Dành cho thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT) 

Mã tuyển sinh: DLS 

A. THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu): 

 ....................................................................................................................  2. Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0):  
3.   Ngày tháng năm sinh:  

 (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu) ngày  tháng năm  

4   Nơi sinh: Tỉnh/Tp……………………………………………Dân tộc :……………………………. 

5.   Số CMND/Căn cước công dân (ghi mỗi số vào một ô)  

6.   Số Zalo:………………………………………… 7. Số điện thoại:  ................................................  

8.   Địa chỉ Email:  ........................................... ……………………………………………………….. 

9.   Địa chỉ liên hệ (báo tin): …………………………………………………………………………… 

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

10.   Khu vực ưu tiên:   1  2  2NT  3  

11. Đối tượng ưu tiên (nếu có):  01  02  03  04  05  06  07  

12. Hộ khẩu thường trú : Tp/Tỉnh:……………………………..Quận/Huyện:……………………… 

 

B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN 

9.  Địa điểm học tập: Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội tại TP. HCM . 

  Địa chỉ: 1018 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM   

10. Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022:  Có tham gia   Không tham gia  

11. Ngành đăng ký xét tuyển: 

Thứ tự 

nguyện vọng  
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét 

NV1    

NV2    

NV3    

NV4    

NV5    

NV6    

NV7    

NV8    

NV9    

NV10    

NV11    

NV12    

(NV1 thể hiện nguyện vong cao nhất của thí sinh) 

            

MẪU 01 

 

  
  
  

        



 

 

12. Kết quả học tập 5 học kỳ theo tổ hợp môn xét tuyển và điểm ưu tiên: 

• Kết quả học tập tổ hợp xét khối A00 hoặc A01, hoặc D01: 

Tổ 

hợp 

xét 

Môn xét 

tuyển trong 

tổ hợp 

Điểm Trung bình chung Điểm TBC  

5 học kỳ 
(Làm tròn 2 chữ 

số thập phân) 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 

………. 

Môn ……...…..       

Môn ……...….. 
      

Môn ……...…..       

  Tổng điểm trung bình chung 3 môn  

  Điểm ưu tiên khu vực (ghi 0 nếu thí sinh là KV3)  

  Điểm ưu tiên đối tượng (ghi 0 nếu thí sinh không thuộc diện ĐTƯT) 

  Tổng điểm ( +  + ) 

• Kết quả học tập tổ hợp xét khối C00: 

Tổ 

hợp 

xét 

Môn xét 

tuyển trong 

tổ hợp 

Điểm Trung bình chung Điểm TBC  

5 học kỳ 
(Làm tròn 2 chữ 

số thập phân) 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 

C00 

Ngữ Văn       

Lịch sử 
      

Địa lý       

  Tổng điểm trung bình chung 3 môn  

  Điểm ưu tiên khu vực (ghi 0 nếu thí sinh là KV3)  

  Điểm ưu tiên đối tượng (ghi 0 nếu thí sinh không thuộc diện ĐTƯT) 

  Tổng điểm ( +  + ) 

 

  ………….…., ngày …….. tháng ………… năm 2022 

  CHỮ KÝ THÍ SINH 

 1 

 
1 Lưu ý: Đối với thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp tại Trường hoặc thông qua đường 

bưu điện về Trường thì vẫn bắt buộc thực hiện đăng ký xét tuyển online trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia trong thời gian quy định của Bộ. 

(Ký, ghi rõ họ tên) 


