BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI (ĐKDT)
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

1. Số phiếu (Thí sinh không ghi mục này. Khi thu phiếu, trước khi đánh số phiếu, cần đọc kỹ hướng dẫn).
2. Trường đăng ký dự thi
H
M T S
Tên trường: Đại học Mỹ thuật TP.HCM
Ký hiệu trường Khối thi
Mã ngành
Tên ngành:............................................................ ………….......................................................................................................
3. Thí sinh dự thi liên thông thì đánh dấu “X” vào ô bên phải (Xem chi tiết ở mặt sau phiếu số 2)

4. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
.......................................................................................................
Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
5. 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
6. Nơi sinh {Ghi rõ xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)}:…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….…
7. Dân tộc (Ghi bằng chữ):..........................................................................................................................................................
8. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô. Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.
9. Hộ khẩu thường trú
...................................................................................................................................... Mã tỉnh
Mã huyện
10. 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):
Năm lớp 10.............................................................................................................................
Năm lớp 11 .............................................................................................................................
Năm lớp 12 .............................................................................................................................
Mã tỉnh
Mã trường
11. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó:
KV1, KV2-NT, KV2, KV3
12. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)
13. Tốt nghiệp TCN, TCCN, CĐN, CĐ (Đối với thí sinh thi liên thông)
14. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Ngày
tháng
năm 2019
Chữ ký của thí sinh

tháng
năm 2019
NƠI THU HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày

Thí sinh cần ghi rõ những giấy tờ còn thiếu theo quy định của trường.
Các giấy tờ còn thiếu sẽ nộp bổ sung trước ngày 24/ 07/ 2019, mọi sự
chậm trể sẽ không được giải quyết.
1:

Giấy xác nhận điểm thi tốt nghiệp THPT.

2:

Giấy khai sinh

Học bạ THPT.

Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên

(con liệt sĩ, con thương binh…)
3: .. Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
4:… ………………………………………………………………….

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI (ĐKDT)
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
Mục 1: Thí sinh không ghi mục này.
Mục 2: 7 ô còn lại ghi mã ngành đăng ký học:
Ngành đào tạo
Sư phạm mỹ thuật
Lý luận, Lịch sử & Phê bình MT
Hội họa
Đồ họa
Điêu khắc
Thiết kế Đồ hoạ

Mã ngành
7140222
7210101
7210103
7210104
7210105
7210403

Mục 3, 4, 5, 6, 7: Ghi theo hướng dẫn trên phiếu ĐKDT.
Mục 8: Theo ký hiệu các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh. Thí sinh tự xác định thuộc đối tượng nào rồi ghi,
nếu khai man sẽ bị xử lý. Thí sinh thuộc diện ưu tiên phải nộp đủ giấy chứng nhận hợp pháp (bản sao) kèm theo mẫu
ĐKDT.
Mục 9 : Cần ghi đúng mã tỉnh và huyện nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú vào các ô tương ứng ở bên phải.
Mục 10 : Ghi tên trường và địa chỉ của trường vào dòng kẻ chấm. Ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi
mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã trường ghi theo quy định của Sở GD&ĐT, 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 11: Trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, học ở đâu lâu hơn hưởng ưu tiên khu vực ở đó. Nếu mỗi
năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở đâu hưởng
ưu tiên khu vực tại đó.
Mục 12: Ghi như hướng dẫn trên phiếu ĐKDT.
Mục 15: Đối với chứng minh thư mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, ba ô đầu để trống; đối với chứng
minh thư mẫu mới, ghi đủ 12 chữ số.
Mục 16: Thí sinh phải ghi rõ họ tên người nhận, địa chỉ chi tiết của người nhận: xóm (số nhà), thôn (đường
phố, ngõ ngách), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) hoặc điện thoại (nếu có). xã (phường), huyện (quận), tỉnh
(thành phố) hoặc điện thoại (nếu có).
Lưu ý:
- Thí sinh phải ghi đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ vào các mục theo yêu cầu và không sửa chữa, tẩy xóa.
- Nếu là số, ghi bằng chữ Ả rập (0, 1, 2, 3…), không ghi bằng chữ số La mã (I, II, III…).

CHÚ Ý
- Thí sinh có nguyện vọng dự thi vào trường phải hoàn thành bộ hồ sơ gồm 2 phiếu: phiếu số 1, phiếu số 2
(Có thể tải mẫu hồ sơ ĐKDT tại trang web của trường: http://hcmufa.edu.vn/.
- Thí sinh phải ghi đầy đủ các mục ở phiếu số 1 và phiếu số 2 theo hướng dẫn trên rồi nộp cho trường
kèm theo bản sao (có công chứng): bằng tốt nghiệp, giấy khai sinh và các giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (con
liệt sĩ, con thương binh…) và 2 ảnh cỡ 3 x 4 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên,
ngày, tháng, năm sinh, tỉnh, huyện và mã số đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh, 2 ảnh này đựng trong một phong bì
nhỏ). Ngoài ra phải dán thêm 1 ảnh vào phiếu số 1 và có đóng dấu xác nhận của địa phương hoặc trường THPT đang
học. Thí sinh dự thi cần ghi rõ những giấy tờ còn thiếu so với yêu cầu của trường (như kết quả thi tốt nghiệp trung
học phổ thông…) vào phần cuối của phiếu đăng ký dự thi. Các giấy tờ này phải nộp bổ sung cho trường trước ngày
24/07/2019.
- Nhà trường giữ lại phiếu số 1 và 2 ảnh, trả lại phiếu số 2 cho thí sinh đã ký và đóng dấu xác nhận. Thí sinh
lưu giữ mẫu số 2 này để nhận giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, báo điểm và trong trường hợp bị thất lạc giấy
báo thi hoặc có những sai sót trước lúc thi, thí sinh đem phiếu này kèm theo chứng minh nhân dân tới trường để làm thủ
tục dự thi.

