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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI, XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT 

Năm học 2019-2020 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ, chữ đệm và tên thí sinh (chữ IN HOA): ........................................................................ b) Nam ☐/Nữ ☐ 

2. Sinh ngày……..….tháng…….…..năm……………..….. Dân tộc: ..................................................................  

3. Nơi sinh (tỉnh/thành phố): .................................................................................................................................  

4. Hộ khẩu thường trú (tổ, thôn, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã, tỉnh): ............................................................  

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

Nếu có nguyện vọng xét tuyển vào các trường PT DTNT thì đánh dấu vào các mục 4.1, 4.2 dưới đây: 

4.1. Hộ khẩu định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh)☐ 

4.2. Hộ khẩu định cư từ 3 năm trở lên ở vùng có điệu kiện KT-XH đặc biệt khó khăn ☐ 

5. Họ tên cha ............................................................ Họ tên mẹ: ..........................................................................  

6. Học sinh của trường: ...................................................... Huyện, thị: .......................... Năm TN THCS ............  

7. Số điện thoại gia đình: .............................................. Di động (Nếu có): ..........................................................  

8. Đối tượng cộng điểm ưu tiên (ghi đối tượng ưu tiên; nếu không ưu tiên, ghi chữ “Không”) 

8.1. Con: Liệt sĩ/TB và như TB/BB mất sức 81% trở lên ................................................................................  

8.2. Con: AHLLVT/AHLĐ/BMVNAH/TB-như/BB mất sức <81% ..............................................................  

8.3. Là DTTS /có cha/mẹ là DTTS / người đang ở học tại vùng ĐBKK .........................................................  

9. Kết quả cấp THCS 

9.1. Xếp loại hạnh kiểm lớp 6 ...................... ; lớp 7 ..................... ; lớp 8 ..................... ; lớp 9: .....................  

9.2. Xếp loại học lực lớp 6 ........................... ; lớp 7 ..................... ; lớp 8 ..................... ; lớp 9: .....................  

9.3. Xếp loại TN THCS: ..................................................................................................................................  

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI (ĐKDT) VÀ XÉT TUYỂN 

10. Trường có lớp 10 nhận Phiếu và hồ sơ ĐKDT: Trường THPT chuyên Quang Trung 

11. Nguyện vọng của TS thi vào trường chuyên: Lớp chuyên thứ nhất: ............................................................ ; 

 Lớp chuyên thứ hai : ..............................................................  

Trường thứ hai : ..................................................................................................................................... ; 

Trường thứ ba : .......................................................................................................................................  

Lưu ý: Nếu không có nguyện vọng xét tuyển vào mục nào thì ghi “Không”. 

III. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN 

Những nội dung ghi trên đây là hoàn toàn chính xác, nếu không có giấy tờ chứng minh, hoặc không đủ 

điều kiện và hồ sợ dự tuyển theo quy định khi nhập học, kết quả trúng tuyển vào trường sẽ bị hủy. 

………………………, ngày……….tháng……….năm 2019 

 Xác nhận của trường THCS Cha mẹ học sinh Học sinh 

GVCN Hiệu trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

  

Ảnh 3x4 

Số thứ tự: …………………. 



HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU 

ĐĂNG KÝ DỰ THI, XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT 

 

 

Mục Số thứ tự: Nơi tiếp nhận phiếu ĐKDT ghi, thí sinh không ghi mục này. 

Mục 1: Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu. Nam/Nữ: đánh dấu (X) vào ô 

phù hợp. 

Mục 2: Ghi đúng theo giấy khai sinh. 

Mục 3: Nơi sinh của thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố, nếu sinh ở nước ngoài thí 

sinh chỉ cần ghi rõ tên quốc gia (theo tiếng Việt Nam). 

Mục 4: Ghi rõ tên tổ (khu phố), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố). 

4.1, 4,2: Dành cho thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường PT DTNT tỉnh, 

PT DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập, thí sinh đánh dấu (X) vào mục phù hợp. 

Mục 5: Ghi theo giấy khai sinh. 

Mục 6: Ghi tên trường và tên huyện (thị xã) của trường, năm TN THCS vào dòng kẻ chấm. 

Mục 7: Ghi rõ số điện thoại cha hoặc mẹ của thí sinh. 

Mục 8: Thí sinh ghi rõ đối tượng ưu tiên, nếu không có, ghi chữ “Không” 

Mục 9: Ghi kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực các năm, năm TN THCS vào dòng kẻ chấm. 

Mục 11: Ghi thông tin vào dòng kẻ chấm. Lưu ý: Không thể đăng ký nguyện vọng 2 môn 

chuyên thi cùng một buổi thi (Chuyên Văn thì không đăng ký nguyện vọng 2 là Chuyên Lý, Chuyên 

Anh không thể đăng ký nguyện vọng 2 là  Chuyên Hóa và ngược lại).  

- Trường thứ hai: Ghi tên trường không chuyên để xét nguyện vọng 1 khi thí sinh không đủ 

điểm xét vào trường chuyên.  

- Trường thứ ba: Ghi tên trường không chuyên để xét nguyện vọng 2 khi thí sinh không đủ 

điểm xét vào trường chuyên.  

 

 


