
 

 

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ 
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ 

 

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

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016 

Đợt xét tuyển:............ 

 

 

THÔNG TIN HỌC SINH 

Họ và tên (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu):.......................................................................... 

Giới tính:.............................Ngày, tháng, năm sinh: ..................................Dân tộc:..................................... 

Số báo danh (Trong kỳ thì THPT quốc gia):                                                   Số CMND:.......................................  

Mã đăng ký xét tuyển (Mã ĐKXT được quy định trong Giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh):  

                   

Diện "Ưu tiên xét tuyển" (Đánh dấu X nếu thuộc diện ƯTXT, nếu không thì bỏ trống): 

           + Đối tượng (Đối tượng 01, 02, 03, 04):                   + Loại giải, huy chương:...................................... 

          + Môn đoạt giải:........................................................................................................................... 

Đề nghị Học viện điều chỉnh chế độ ưu tiên (Đánh dấu X nếu cần điều chỉnh chế độ ưu tiên so với thông tin trong 

Phiếu ĐKDT, nếu không thì bỏ trống):  

Khu vực (Thuộc khu vực nào thì đánh dấu vào khu vực đó, chỉ điền khi điều chỉnh chế độ ưu tiên):  

 KV1            KV2-NT              KV2            KV3                                                        

Đối tượng ưu tiên (Thuộc đối tượng nào trong các đối tượng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 thì ghi kí hiệu đó vào ô trống, 

không thuộc diện ưu tiên thì để trống, chỉ điền khi điều chỉnh chế độ ưu tiên):               (Ví dụ:                   ) 

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Địa chỉ liên lạc (Khi cần gửi các giấy báo kết quả cho ai, theo địa chỉ nào?):………………………………….…….......... 

..…………………………………........................................................................................................................... 

Số điện thoại người nhận giấy báo kết quả xét tuyển:................................................................................... 

Số điện thoại của thí sinh :……………………………………………………………………………………………..…... 
 

NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ  

Đăng ký xét tuyển vào: Học viện Kỹ thuật mật mã                     Mã trường: KMA      

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ: 

1. Ngành:...............................................................................................Mã ngành:.......................................  

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:.............................................................................................................. 

2. Ngành:................................................................................................Mã ngành:.......................................  

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:..............................................................................................................      

Học viện tuyển sinh 2 ngành:  

Ngành An toàn thông tin  - Mã ngành: D480202 

Ngành Công nghệ thông tin (chuyên ngành KT phần mềm nhúng&di động) - Mã ngành: D480201 (chỉ đào tạo tại cơ sở Phía Bắc) 

Có đăng ký xét tuyển vào trường khác không? (Có, Không)............................................................................. 

Tên trường đăng ký:............................................................................................Mã trường:............................... 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi xin chịu xử lý theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 
Ghi chú: Nội dung nào còn chưa rõ thí sinh liên hệ với Đường dây nóng 
0989.122.203 hoặc 0986.666.095 để được giải đáp. 
Thí sinh thuộc các diện ưu tiên nộp kèm theo bản sao có công chứng các giấy tờ 
liên quan. 

 

……………, Ngày ....... tháng ........ năm 2016 

Chữ ký của thí sinh 

 

 

Phần dành cho Học viện : 

Số hồ sơ: _______________  
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- - - 


