BQ GIAo DlJC vA DAo TAO

c()NG HOA xA HOI cnu NGHiA vr¢T NAM

TRUONG D~ HQC MO - DJA CHAT

Doc lap - Ttr do - Hanh phuc

QUYD~NH

Xet tuy~n th~ng va uu tien xet tuy~n d~i hQC h~ chinh quy nam 2015
(Ban hanh kern theo Quyet dfnh so' 527 /QD-MDC-DTDH ngay 10 thang 6 nam 2015
cua Hi¢u truifng truang Dr;ti hqc Mo- Dfa chat)
I. Quy djnh xet tuy~n thing
1. J>6i ttrQ'Ilg tuy~n thing

ky thi ch<;>n d()i tuy~n qu6c gia dv thi Olympic khu V\l'C va qu6c
t~, thf sinh do~t giai nh~t, nhi, ba trong ky thi ch<;>n h<;>c sinh gioi qu6c gia 16p 12, da t6t
a) Thf sinh tham dv

nghi~p trung h<;>c ph6 th6ng, duqc tuy~n th~ng vao d~i h<;>c theo d.c nh6m nganh phu
hQ]J m6n

do~t

giai nhu bang sau:

Mon thi

Tmin

Tin h<;>c

Ngimh dtrQ'C

T~tca c<k

C6ng ngh~

T~t ca cac

tuy~n thing

nganh

th6ng tin

nganh

V~t

ly

H6a
C6ng ngh~ ky
thu~t

h6a h<;>c

(L<;>c h6a dfru)

b) Thf sinh trong d()i tuy~n tham dlJ h()i thi khoa h<;>c ki thu~t qu6c t~; thi sinh do~t
giai nhdt, nhi, ba trong cu()c thi khoa h<;>c ky thu~t c~p qu6c gia, da t6t nghi~p trung h<;>c
ph6 th6ng, duqc xet tuy~n th~ng vao d~i h<;>c theo cac nganh phu hqp v6i n()i dung cua
d€ tai do H()i d6ng tuy~n sinh quy~t dinh.
c) Thf sinh la Anh hung lao d()ng, Anh hung lvc luqng vil trang nhAn dful, Chi~n si
thi dua toan qu6c da t6t nghi~p trung h<;>c ph6 th6ng duqc tuy~n th~ng vao cac nganh
theo

nguy~n

v<;>ng.

d) -Thf sinh da trung tuy~n vao truang D~i h<;>c M6- Dia chdt nhung ngay nam d6 c6
l~nh di€u d()ng di nghia V\l quftn sv ho?c di thanh nien xung phong t~p trung nay da

hoan thanh nghia

Vl),

duqc phvc vien, xudt ngfi rna chua duqc nh~n vao h<;>c

a m()t

truang 16p chfnh quy dai h~n nao, duqc tir cdp trung doan trong quful d()i ho?c T6ng d()i
.

~

thanh nien xung phong gi6i thi~u, n~u c6 du cac di€u ki~n va tieu chufrn v€ sue kh6e, c6
dfry du cac gi~y

ta hqp 1~ thi duqc xem xet nh~n vao h<;>c theo nganh da tning tuy~n

tru&c dfty.
e) Thf sinh la nguai khuy~t t~t d?c bi~t n?ng kh6ng th~ tv thvc hi~n vi~c phvc V1J
nhu cfru sinh ho~t ca nhftn hang ngay cfrn lam dan xin xet tuy~n vao Truang. Can Clr vao

k€t qua hQC t~p cua hQC sinh, tinh tr~mg sue kh6e va yeu c~u cua nganh dao t~o, Hi~u
tru6ng se xem xet quy€t dinh xet tuy~n th~ng va thong bao k€t qua cho thi sinh.
f) Thi sinh la ngum nuac ngoai, c6 nguy~n vQng hQc t~i Tru<mg c~n gtri cho Nha

trubng h6 sa xin hQc tru6c ngay 20/8/2015, bao g6m dan xin hQc, hQc b~ trung hQc ph6
thong, cac k€t qua ki~m tra ki€n thfrc va trlnh d9 ti€ng Vi~t. Can Clr vao h6 sa xin hQC va
yeu c~u cua nganh dao t~o, Hi~u tru6ng se xem xet quy€t d!nh xet tuy~n th~ng va thong
bao k€t qua cho thi sinh.
2. HA sO' dang

ky tuy~n thing

2.1. Thi sinh thu(}c dfii hrQ'Dg la, lb, lc va ld: H6 sa duqc gui v€ cho Trubng D~i hQc
M6-Dia chftt tru6c ngay 01/8/2015.
H6 sa dang ky g6m:
- Phi€u dang ky tuy~n th~ng theo mfiu cua B9 Giao dl)c va Dao t~o.
- Ban sao hqp 1~: chfrng nh~n la thanh vien tham dl! Icy thi chQn d9i tuy~n qu6c gia
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dl! thi Olympic khu VlJC va qu6c t€ ho~c chfrng nh~n la thanh vien d9i tuy~n tham dl!

.:nm~

CUQC thi Khoa hQC ky thu~t qu6c t€ (c6 ten trong danh sach cua B9 GD&DT); Gifty

HC.
. ;."1 ur:

chfrng nh~n do~t giai

Ky

thi chQn HSG qu6c gia; Gifty chfrng nh~n do~t giai Cu9c thi

Khoa hQc ky thu~t qu6c gia (Thi sinh ilogt giai Cu(jc thi KHKT qu6c gia phai n(jp kern

theo ban thuyit minh tom tfit n(ji dung

aJ tai tren 1 trang A4 ); Gifty chfrng nh~n cac d6i

tuqng uu tien tuy~n th~ng khac;
- Hai anh chan dung c5' 4x6; hai phong bl da dan tern va ghi ro hQ ten, dia chi lien
l~c, s6 di~n tho~i cua thi sinh.

2.2. Thi sinh dfii tmyng le: N9p h6 sa t~i phong Dao t~o f)~i hQc - Trubng DH M6 Dia chftt (phong 203- nha C12 tfu!g) truac ngay 1/8/2015.
H6 sa g6m:
Phi€u dang ky tuy~n th~ng (Mfiu 1); B~m sao cong chfrng: hQc b~ THPI', gifty chfrng

nh~n t6t nghi~p THPI', cac gifty ta minh chfrng la ngum khuy€t t~t d~c bi~t n~ng; gifty
kham sfrc kh6e.
II. Quy djnh uu tien xet tuy~n

•'

1. Dfii tuQ'Dg uu tien xet tuy~n
Thi sinh thUQC di~n 1a va 1b khong

SU

dl)ng quy€n tuy~n th~ng rna nQp h6

S<J

xet

tuy~n th~ng d~i hQC vao Truong f)~i hQC M6 - Dia chftt thl duqc uu tien khi xet tuy€n
vao cac nganh theo nguy~n VQng dang ky.
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2. HA sO' dang

ky rru tien xet tuy~n

Thf sinh mu6n thu(>c di~n uu tien xet tuy~n cftn d\f thi Ky thi t6t nghi~p THPT qu6c
gm.
Sau khi c6 k~t qua thi, thf sinh n(>p hb sa dang ky uu tien xet tuy~n kern v6i h6 sa
dang ky xet tuy~n t(;li phong E>ao t(;lO E>C;li hQC cua Tru<mg (phong 205- nha C12 tftng)
trong thai gian tir ngay 01/8/2015 d~n h~t ngay 20/8/2015.
Hb sa dang ky uu tien xet tuy~n gbm:
- Phi~u dang ky uu tien xet tuy~n theo m~u cua BQ Giao dl)c va E>ao t(;lo;
- Ban sao hqp 1~: Chung nh?n la thanh vien tham S\f k)' thi chQn d(>i tuy~n qu6c gia
d\f thi Olympic khu V\IC va qu6c t~ (c6 ten trong danh sach cua BQ GD&E>T); GiAy
chirng nh?n do(;lt giai Ky thi chQn HSG qu6c gia; GiAy chirng nh?n do(;lt giai Ky thi chQn
HSG qu6c gia; GiAy chirng nh?n do(;lt ghii Cu(>c thi Khoa hQc ky thu?t qu6c gia (Thi sinh

tlogt giizi cu9c thi KHKI qu6c gia phai n9p kem theo ban thuyit minh tom tcit n9i dung

aJ tai trong 1 trang A4 ).~
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Mẫu 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh 4x6

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG
VÀO ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NĂM 2015
1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu):
........................................................................

(nữ ghi 1, nam ghi 0) Giới

2. Ngày, tháng và 2 số cuối năm sinh:
(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số
0 vào ô đầu)

ngày

tháng

năm

3. Nơi sinh (Ghi xã, phường, huyện, tỉnh, thành phố): ...................................................
.........................................................................................................................................
4. Năm tốt nghiệp THPT: .................... Năm đoạt giải: ..........................
5. Đoạt giải: Kỳ thi học sinh giỏi QG

Hội thi khoa học kỹ thuật QG

6. Đối tượng khác (1c, 1d): ...............................................................................................
7. Môn (Lĩnh vực) đoạt giải, loại giải, huy chương:

Môn (Lĩnh vực) đoạt giải

Loại giải, loại huy chương

8. Trong đội tuyển Olympic Quốc tế năm .......... môn: .....................................................
9. Trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo KHKT Quốc tế năm ......... tại .....................
10. Đăng ký tuyển thẳng vào trường: Đại học Mỏ - Địa chất
11. Đăng ký tuyển thẳng vào học ngành:
Đăng ký học chương trình tiên tiến
(theo quy định với thí sinh thuộc diện 1a)
12. Địa chỉ báo tin: .............................................................................................................
......................................................................................... Điện thoại: ...........................

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp
12..... trường ........................................................
đã khai đúng sự thật.
Ngày ....... tháng ....... năm 2015
Hiệu trưởng
(ký tên, đóng dấu)

Ngày ....... tháng ...... năm 2015
Chữ ký thí sinh

Mẫu 2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh 4x6

PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN
VÀO ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NĂM 2015
1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu):
........................................................................

(nữ ghi 1, nam ghi 0) Giới

2. Ngày, tháng và 2 số cuối năm sinh:
(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số
0 vào ô đầu)

ngày

tháng

năm

3. Nơi sinh (Ghi xã, phường, huyện, tỉnh, thành phố): .....................................................
........................................................................................................................................
4. Mã thí sinh (đăng ký xét tuyển):
5. Đoạt giải: Kỳ thi học sinh giỏi QG
năm..........

Hội thi khoa học kỹ thuật QG

6. Môn (Lĩnh vực) đoạt giải, loại giải, huy chương:

Môn (Lĩnh vực) đoạt giải

Loại giải, loại huy chương

7. Trong đội tuyển Olympic Quốc tế năm .......... môn: ....................................................
8. Trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo KHKT Quốc tế năm ......... tại ....................
9. Đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường: Đại học Mỏ - Địa chất
10. Đăng ký ưu tiên xét tuyển vào học ngành:
11. Địa chỉ báo tin: .............................................................................................................
......................................................................................... Điện thoại: ...........................

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp
12..... trường ........................................................
đã khai đúng sự thật.
Ngày ....... tháng ....... năm 2015
Hiệu trưởng
(ký tên, đóng dấu)

Ngày ....... tháng ...... năm 2015
Chữ ký thí sinh

