BỘ CÔNG AN
Mã ban tuyển sinh:…………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2017
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
......................................................................................................................................................................Giới

(Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)
Ngày
Tháng
Năm
3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):...................................................................................b) Dân tộc (Ghi bằng chữ):.........................................
4. Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cƣớc công dân (Ghi mỗi chữ số vào một ô)
5. Số báo danh trong kỳ thi THPT Quốc gia
(Ghi mỗi chữ số vào một ô tương ứng)
6. Điện thoại ............................................................... 7. Địa chỉ liên hệ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

B. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN XÉT TUYỂN
7. Điều chỉnh khu vực ƣu tiên (thí sinh ghi khu vực ưu tiên vào dòng dưới và mã ký hiệu khu vực ưu tiên vào ô trống tương ứng )
a. Khu vực ƣu tiên đã khai: .............. ký hiệu

b. Khu vực đề nghị điều chỉnh: ………… ký hiệu

Lý do điều chỉnh:…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Điều chỉnh đối tƣợng ƣu tiên (thí sinh ghi mã ký hiệu đối tượng ưu tiên vào dòng dưới và vào ô trống tương ứng)
a. Đối tƣợng ƣu tiên đã khai: …………..

b. Đối tƣợng đề nghị điều chỉnh: …………

Lý do điều chỉnh:…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trƣờng CAND
a. Nguyện vọng đã khai:
Mã trƣờng

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Tên ngành

Mã tổ hợp

b. Nguyện vọng đề nghị điều chỉnh:
Mã trƣờng

Mã ngành

Lƣu ý: Ngoài khai tại phiếu này, thí sinh phải khai nội dung điều chỉnh trên tại Phiếu điều chỉnh nguyện
vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đăng nhập tài khoản thi
THPT Quốc gia của cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. Nếu thí sinh không thực hiện quy trình điều chỉnh
theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nguyện vọng điều chỉnh của thí sinh sẽ không được các trường
CAND chấp nhận, điều chỉnh.
Ngày

tháng

năm 2017

NGƢỜI ĐỀ NGHỊ
(ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ SƠ TUYỂN

