
BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ CỘNG ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH VÀ QUY ĐỔI ĐIỂM 

NGOẠI NGỮ DÀNH CHO THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÌNH 

ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG 

THỨC XÉT ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
 

1.Họ và tên: ………………………………… Giới tính: (Nam, Nữ):………………. 

2.Ngày sinh: ………………………………… Nơi sinh: …………………………… 

3.Số CMND/CCCD: ………………………………………………………………… 

4.Số điện thoại: ……………………………… Email: ……………………………... 

5.Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………..... 

6.Số báo danh thi tốt nghiệp THPT năm 2022: ……………………………………... 

7.Đối tượng cộng điểm khuyến khích (ghi rõ đối tượng tại mục 1.5.3 của Đề án tuyển sinh, nếu không 

thuộc đối tượng nào thì để trống): 

………………………………………………………………………………………

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

Tên môn/Cuộc thi đạt giải:…………………………………………………………. 

Thứ hạng giải:……………………………………………………………………… 

8.Chứng chỉ ngoại ngữ dùng quy đổi điểm (đánh dấu x vào tên ngoại ngữ ,nếu không đăng ký quy 

đổi thì để trống): 

  

Tên chứng chỉ ngoại ngữ (Ghi rõ tên chứng chỉ): ………………………………… 

Điểm chứng chỉ ngoại ngữ: ……………………………………………………….. 

Đăng ký quy đổi điểm môn ngoại ngữ (đánh dấu x vào môn ngoại ngữ có nguyện 

vọng quy đổi điểm): 

 

Tôi xin cam kết sử dụng kết quả quy đổi điểm ngoại ngữ theo Đề án tuyển 

sinh trình độ đại học năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội là điểm môn ngoại 

ngữ tương ứng để xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022. 

Tôi xin cam đoan những thông tin được khai trong phiếu này là đúng sự thật. 

Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy định của pháp luật . 

 

 

............, ngày ...... tháng ...... năm 2022 

Người đăng ký 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

  Tiếng Anh   Tiếng Nga   Tiếng Pháp   Tiếng Đức   Tiếng Nhật 

  Tiếng Anh   Tiếng Nga   Tiếng Pháp   Tiếng Đức   Tiếng Nhật 


