
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHIẾU THEO DÕI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

NĂM 2021 

A. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Họ và tên: ............................................  Ngày, tháng, năm sinh:  .........................  

2. Giới tính: Nam          Nữ  Dân tộc:  ......................... Tôn giáo: ..................  

3. Đối tượng ưu tiên: ...............................  Khu vực tuyển sinh: ...............................  

4. Số CMND: .......................  Ngày cấp:  ....................  Nơi cấp: ..............................  

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

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

6. Nơi sinh (ghi theo đúng giấy khai sinh): ..........................................................................................  

7. Quê quán:  .........................................................................................................................................  

8. Địa chỉ Email:  ......................................................  Facebook:  ........................................................  

9. Số điện thoại sinh viên (dùng để cập nhật tất cả thông tin từ nhà trường):  .......................................  

10. Trúng tuyển theo nguyện vọng:  ...............................  Năm tốt nghiệp THPT:  ..............................  

11. * Sinh viên xét tuyển theo điểm thi: 

12. * Sinh viên xét tuyển theo học bạ: 

 

14. Thông tin tuyển sinh tìm hiểu qua: Những điều cần biết      Facebook     Trường PT        Tờ rơi 

Tư vấn trực tiếp         Giáo viên chủ nhiệm             Tivi            Bạn bè            Anh (chị) khóa trước 

Hình thức khác          (Ghi rõ hình thức):  ..................................................................................................  

15. Ngành trúng tuyển:  ........................................................................................................................  

16. Khoa:  ..............................................................................................................................................  

17. Ngày vào Đoàn:  .......................................................  Ngày vào Đảng: .........................................  

18. Năm nhập học:  .........................................................  Năm ra trường: ...........................................  

19. Họ tên bố: ..............................................  Dân tộc:  ......................................  Tuổi:  .......................  

20. Nghề nghiệp:  ...................................................................  Chức vụ:  .............................................  

21. Nơi công tác:  ...................................................................  Số điện thoại:  ......................................  

22. Họ tên mẹ:  .............................................  Dân tộc:  ......................................  Tuổi:  .......................  

23. Nghề nghiệp:  ...................................................................  Chức vụ:  .............................................  

24. Nơi công tác:  ...................................................................  Số điện thoại:  ......................................  

25. Khi cần báo tin cho ai: .....................................................  Địa chỉ:  ...............................................  

 ...............................................................................................  Số điện thoại:  ......................................  

 

 

 

 

Ảnh 

3x4 

(bắt buộc) 

Thái Nguyên, ngày ........ tháng ......  năm 2021 

Sinh viên 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

*Ghi chú:  

- Sinh viên chú ý đăng ký chế độ chính sách được ưu tiên vào 

mặt sau và chỉ đánh dấu vào đúng mục mà cá nhân được hưởng 

và không được ký hoặc đánh dấu vào phần “Ký duyệt” (phần 

dành cho các cấp lãnh đạo phê duyệt). 

13. Điểm thưởng (nếu có): ..........................  



B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH (NẾU CÓ):  

1. Đối tượng được miễn 100% học phí: 

Người có công và thân nhân của người có công với cách mạng.  

Sinh viên mồ côi, không có nguồn nuôi dưỡng. 

Sinh viên tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo & hộ cận nghèo. 

Sinh viên hệ cử tuyển. 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo & hộ cận nghèo. 

Sinh viên là người dân tộc rất ít người ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

2. Đối tượng được giảm 70% học phí: 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải dân tộc rất ít người) ở vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

3. Đối tượng được giảm 50% học phí: 

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà có cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. 

C. NHU CẦU TRONG THỜI GIAN HỌC TẠI TRƯỜNG: 

Học tăng thời lượng:  Có         Không Học 2 ngành đào tạo: Có          Không 

Tham gia nhóm NCKH: Có         Không Việc làm thêm: Có          Không 

Tham gia nhóm khởi nghiệp: Có         Không Sinh hoạt câu lạc bộ: Có          Không 

Đăng ký câu lạc bộ (Chỉ tích khi có chọn sinh hoạt câu lạc bộ): 

 

D. ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG: 

1. Học bổng tân sinh viên nghèo vượt khó (Đạt giải nhất, nhì học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên hoặc điểm 

xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia từ 22 điểm trở lên). 

2. Học bổng tân thủ khoa (Điểm xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia từ 22 điểm trở lên). 

3. Học bổng tốp 5 sinh viên có điểm xét tuyển cao nhất của từng ngành (điểm xét tuyển theo điểm thi 

THPT Quốc gia từ 22 điểm trở lên). 

E. THÔNG TIN CÁ NHÂN SAI SÓT TRÊN GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CẦN CHỈNH SỬA: 

TT Thông tin sai sót Yêu cầu sửa thành 

1   

2   

3   

 Thái Nguyên, ngày ......  tháng  .......  năm 2021 

Sinh viên 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ký duyệt 


