
 

 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2021 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN BBA-USF KHÓA 01 
 

1. Họ và tên thí sinh (viết chữ in hoa có dấu): ......................................................................................... 

2. Dân tộc (ghi bằng chữ)............................................................Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)    

3. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 

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

4. Nơi sinh (Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh, thành phố)................................................................... 

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

5. Hộ khẩu thường trú.............................................................................................................................. 

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

Mã tỉnh                              Mã huyện/quận                             Mã xã/ phường 

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã/phường, 

huyện/quận, tỉnh, thành phố và ghi mã tỉnh, mã trường)........................................................................... 

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

Điểm trung bình lớp 10:                   Điểm trung bình lớp 11:                  Điểm trung bình lớp 12: 

Điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12:                        Điểm thi THPT môn tiếng Anh (nếu có):  

Kết quả kỳ thi ‘Đánh giá năng lực’ của Đại học Quốc gia Hà Nội (nếu có):  

Xét tuyển theo học bạ THPT:               Xét tuyển theo kết quả thi THPT 2021:                  Khác: ............ 

Khối xét tuyển:                                          Tổng điểm khối xét tuyển:  

Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có): IELTS               TOEFL             B2 (Châu Âu)                   Khác: ............. 

7. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)........ 

8. Số CMT/ CCCD (ghi mỗi số vào 1 ô)  

9. Địa chỉ gia đình:.................................................................................................................................... 

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

Điện thoại phụ huynh: .............................................. Email: ................................................................ ...... 

Điện thoại thí sinh:................................................. Email: .................................................................. ...... 

10. Tôi đăng ký xét tuyển vào Chương trình đào tạo: 

Thời gian đào 

tạo chuẩn 
Mã xét tuyển Chương trình 

4 năm QHE89 

Cử nhân Quản trị Kinh doanh BBA-USF (liên kết đào tạo giữa 

Trường ĐH Kinh tế-ĐHQGHN và ĐH St. Francis, Hoa Kỳ) 

Chuyên ngành 1 (Major 1): International Business 

Chuyên ngành 2 (Major 2): Supply Chain Management 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu Đăng ký dự thi này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu 

xử lý theo Quy chế Tuyển sinh của Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN và Đại học St. Francis, Hoa Kỳ.

 

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

------------------------- 

 

Hà Nội, Ngày.......tháng .......năm 2021 

Chữ ký của thí sinh 

(ký, ghi rõ họ tên) 
 


