
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM 

 

Mã tuyển sinh GTS 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 
(Theo phương thức xét điểm học bạ) 

A. THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ và tên thí sinh (viết hoa có dấu): ....................................................................................... Giới tính: ..............  

2. Ngày tháng năm sinh (dd/mm/yyyy): 

3. Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố): ................................................... Dân tộc:  ........................ Tôn giáo .....................  

4. Số CMND hoặc Số thẻ căn cước công dân: 

5. Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ): ................................................................................................ . 

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

6. Đối tượng ưu tiên: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 (khoanh tròn đối tượng ưu tiên tương ứng, không thì để trống) 

7. Khu vực ưu tiên: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 (khoanh tròn vào khu vực tương ứng) 

8. Nơi học THPT hoặc tương đương (tên trường, tên tỉnh; mã trường, mã tỉnh) 

Lớp 10 học Trường ....................................................................... Tỉnh ..............................   

Lớp 11 học Trường ....................................................................... Tỉnh ..............................  

Lớp 12 học Trường ....................................................................... Tỉnh ..............................  

9. Năm tốt nghiệp THPT  ................... Học lực lớp 12  ......................  Hạnh kiểm lớp 12 .................................  

10. Địa chỉ báo tin (ghi rõ): .........................................................................................................................................  

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

11. Điện thoại liên hệ: ........................................................... Email:  .........................................................................  

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

1. Ghi điểm trung bình môn học theo từng học kỳ của các môn có trong tổ hợp môn dùng xét tuyển 

Học kỳ theo lớp 

Môn 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 
Ghi chú 

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

Toán       

Lý       

Hóa       

Tiếng Anh       

Văn       

Sinh       

2. Nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển (xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới) 

Thứ 

tự 
Tên ngành (chuyên ngành) xét tuyển 

Mã số 

xét tuyển 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 

NV 1    

NV 2    

NV 3    

NV 4    

NV 5    

…    

Tôi cam đoan thông tin ghi trong phiếu này là chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Ngày ...... tháng ...... năm 2021 

Người nhận phiếu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày ...... tháng ...... năm 2021 

Thí sinh 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Mã hồ sơ: .............................  

Mã trường         Mã tỉnh 

Mã tỉnh    Mã huyện 



HƯỚNG DẪN 
Đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét điểm học bạ 

 

1. Điều kiện xét tuyển 

1.1 Điều kiện xét tuyển: tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển từ 18.00 điểm trở lên 

1.2 Cách tính điểm 

- Điểm mỗi môn học trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình (ĐTB) của 5 học kỳ (HK) gồm: 

HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12. 

 Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành theo tổ hợp môn A00 (Toán, Lý, Hoá) tính như sau: 

Điểm môn Toán = (ĐTB môn Toán HK1 lớp 10 + ĐTB môn Toán HK2 lớp 10 + ĐTB môn Toán 

HK1 lớp 11 + ĐTB môn Toán HK2 lớp 11 + ĐTB môn Toán HK1 lớp 12) / 5 

Điểm môn Lý =  (ĐTB môn Lý HK1 lớp 10 + ĐTB môn Lý HK2 lớp 10 + ĐTB môn Lý HK1 

lớp 11 + ĐTB môn Lý HK2 lớp 11 + ĐTB môn Lý HK1 lớp 12) / 5 

Điểm môn Hóa  = (ĐTB môn Hóa HK1 lớp 10 + ĐTB môn Hóa HK2 lớp 10 + ĐTB môn Hóa 

HK1 lớp 11 + ĐTB môn Hóa HK2 lớp 11 + ĐTB môn Hóa HK1 lớp 12) / 5 

 => Tổng điểm 3 môn = Điểm môn Toán + Điểm môn Lý + Điểm môn Hóa ≥ 18.00 

- Thí sinh dùng tổ hợp môn có tổng điểm cao nhất trong số các tổ hợp môn có sử dụng xét tuyển vào 

ngành/chuyên ngành đăng ký. 

- Danh sách các tổ hợp môn có sử dụng xét tuyển cho từng ngành/chuyên ngành xem thông báo kèm. 

2. Hình thức và thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển 

2.1 Hình thức 

- Đăng ký trực tuyến tại trang http://ts21.ut.edu.vn/ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học GTVT TP. HCM 

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện về Trường Đại học GTVT TP. HCM 

2.2 Thời gian 

- Đợt 1 nộp hồ sơ từ ngày 24/5/2021 đến hết ngày 02/7/2021 

- Các đợt tiếp theo (nếu có) Nhà trường sẽ thông báo tại https://ut.edu.vn/ hoặc 

http://tuyensinh.ut.edu.vn 

2.3 Nội dung hồ sơ 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường) được điền đầy đủ thông tin 

-  Bản sao học bạ Trung học phổ thông (THPT) (có chứng thực) 

-  Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (nếu đã có) (có chứng thực) 

-  Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực) 

-  Bản sao giấy CMND hoặc thẻ CCCD (có chứng thực) 

-  Bản sao sổ hộ khẩu (có chứng thực) 

-  Bản sao các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) (có chứng thực). 

2.4 Lệ phí xét tuyển 

-  30.000 đồng/nguyện vọng đăng ký xét tuyển 

- Hình thức nộp trực tiếp tại Trường hoặc chuyển khoản 

- Thông tin chuyển khoản:  

 + Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh 

 + Số tài khoản: 112.000.007.125 

 + Tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Chi nhánh 7, TP. HCM 

 + Nội dung (cần ghi rõ): Họ và tên thí sinh, số CMND/CCCD và “lệ phí xét tuyển học bạ 2021” 

3. Địa chỉ nhận hồ sơ và thông tin liên hệ 

Bộ phận Tuyển sinh - Phòng Đào tạo - Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM 

Địa chỉ: số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM 

Điện thoại liên lạc: (028) 3512 6902, (028) 3512 8360; Hotline: 036 287 8 287 

Website: https://ut.edu.vn/ hoặc http://tuyensinh.ut.edu.vn 

Email: tuyensinh@ut.edu.vn Facebook: www.facebook.com/tuyensinhgtvt 

GTS 
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