
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

HĐTS ĐHCQ NĂM 2019 - NHF 
BIÊN NHẬN  

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG  

  

Dành cho đối tượng nộp hồ sơ đăng ký XTT theo quy định XTT của Trường Đại học Hà Nội 
 

Trường Đại học Hà Nội xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký XTT của thí sinh: 

Họ và tên:    .................................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:  ..................................................................................................... 

Đối tượng:  

      Thí sinh đối tượng học sinh giỏi các trường chuyên (XTT-1).  

      Thí sinh đối tượng học sinh giỏi các trường THPT có chứng chỉ NLNN (XTT-2). 

       Thí sinh đối tượng học sinh có chứng chỉ chuẩn hóa(XTT-3). 

Số báo danh thi THPT Quốc gia 2019:…………………………………………… 

Số điện thoại liên hệ:....................................................................................................... 

Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ đã nộp nói trên.  

    NGƯỜI NHẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Hà Nội, ngày         tháng 7 năm 2019 

NGƯỜI NỘP 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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