
 

                       BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

  

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 
 

1. Trường đăng ký xét tuyển              V   U    I 

    Tên trường: …………………………………………………                 Ký hiệu trường                          Mã ngành 

    Tên ngành: …………………………………………………  Chuyên ngành: …………………………………………… 

2. 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) 

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. Dân tộc (Ghi bằng chữ): ……………………………………………………………………………………………………….. 

5. 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 hai ô. Nếu không thuộc  diện ưu tiên thì để trống. 

6. Hộ khẩu thường trú 
    ……………………………………………………………………………………………………………   Mã tỉnh       Mã huyện 

7. 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 
8. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1,   KV2-NT,   KV2,   KV3 

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

10. Kết quả học tập (Điểm trung bình cả năm học lớp 12)  

Môn học 
Điểm trung bình 

cả năm học lớp 12 

Hạnh kiểm 

cả năm học lớp 12 

1.  

………………………… 2.  

3.  

Tổng:   

Lưu ý: Thí sinh chỉ ghi kết quả học tập của 3 môn thuộc một trong các tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển. 

11. Nơi nộp hồ sơ ĐKXT: …………………………………………………………………… Mã đơn vị ĐKXT     9    9 

12. Gửi giấy báo trúng tuyển cho ai, theo địa chỉ nào? …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………Email…………………………………………   Điện thoại ………………………… 

Tôi xin cam đoan  những lời khai trong phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Qui 

chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 
 

Ghi chú: Sau khi xét tuyển, mọi 

yêu cầu sửa đổi bổ sung nội dung 

lời khai sẽ không được chấp nhận. 

Ngày      tháng      năm 2017 

Chữ ký của thí sinh 

 XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY 

  Đang học lớp …… trường ………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  Hoặc đang thường trú tại phường, xã …………………… 

  ………………………………………………………………… 
  Hiệu trưởng các trường (đối với HS đang học), hoặc Công an xã,  

  phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương ký tên  

  và đóng dấu (chỉ đóng một dấu có phần giáp lai trên ảnh). 

Ngày      tháng      năm 2017 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

Ảnh 4x6 
(Đóng dấu giáp lai) 

 



 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 

1. Phương thức xét tuyển: 

 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: 
Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm 

sàn) trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 

năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ được xét 

tuyển với kết quả thi (tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển) thấp hơn điểm sàn 1.0 điểm. 

 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT: 
Thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2017 hoặc tốt nghiệp THPT từ năm 2016 trở về trước có tổng 

điểm trung bình cả năm học lớp 12 của 3 môn học theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển đạt từ 18.0 điểm (Chưa 

cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực). 

2. Các ngành đào tạo, tổ hợp các môn xét tuyển: 

Các ngành đào tạo đại học Mã ngành 
Tổ hợp các môn 

xét tuyển 

1. Ngành Hóa học 52440112 

-Toán, Lý,   Hóa; 

-Toán, Lý,   Anh; 

-Toán, Hóa, Sinh; 

-Toán, Văn, Anh. 

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học 52510401 

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường 52510406 

4. Ngành Công nghệ Sinh học 52420201 

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 52510201 

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 52510301 

7. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa 52510303 

8. Ngành Công nghệ Thông tin 52480201 

9. Ngành Kế toán 52340301 

10. Ngành Quản trị kinh doanh 52340101 

11. Ngành Ngôn ngữ Anh 52220201 

-Toán, Văn, Anh; 

-Văn,   Anh, Sử; 

-Toán, Lý,   Anh; 

-Toán, Hóa, Anh. 

3. Hồ sơ xét tuyển 

3.1. Đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: 

Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển đợt 1 cùng với hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia; các đợt 

xét tuyển bổ sung thí sinh nộp Phiếu đăng ký xét tuyển và phí dự tuyển trực tiếp tại trường hoặc qua đường 

bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc bằng phương thức trực tuyến (online). 

3.2. Đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ các thí sinh tốt nghiệp THPT: 

a. Hồ sơ xét tuyển 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường Đại học công nghiệp Việt Trì); 

- Học bạ THPT (bản sao hợp lệ); 

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao hợp lệ) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời nếu tốt 

nghiệp năm 2017; 

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

- 01 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận. 

b. Thời gian xét tuyển: Từ ngày 15/3/2017 đến 30/10/2017 

* Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển online tại website: www.vui.edu.vn, thí sinh trúng tuyển khi nhập 

học phải nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định. 

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

Phòng Tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp 

    Cơ sở Việt Trì: Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;    hoặc 

    Cơ sở Lâm Thao: xã Tiên Kiên - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ.  

Hotline: 02103.827305; 02103.848636; 0989.323383; 0979.703666 

Website: www.vui.edu.vn   Email: phtuyensinh@vui.edu.vn 

Địa chỉ Facebook: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (VUI) 

http://www.vui.edu.vn/
http://www.vui.edu.vn/
mailto:phtuyensinh@vui.edu.vn

