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                                                                     PHIẾU ĐĂNG KÝ   

                                                 DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT  

                                                                  NĂM HỌC 2021 - 2022 

                            

                                                Kính gửi: Trường THPT Ngô Sĩ Liên 

                         

 

 

Họ và tên thí sinh:.................................................................................................Nam/nữ ............................. 

Sinh ngày: ............... tháng ................... năm  .......................  

tại (ghi tỉnh) ...................................................................................................................................................... 

Dân tộc .......................................  

Hộ khẩu thường trú (ghi theo Sổ hộ khẩu) .................................................................................................... 

Họ tên cha: ..................................................Nghề nghiệp:..............................ĐTDĐ.................................... 

Họ tên mẹ: ..................................................Nghề nghiệp:...............................ĐTDĐ.................................... 

Học sinh trường THCS ...............................................................Huyện (TP)............................................... 

Tốt nghiệp THCS năm học ....................................................xếp loại TN:.................................................      

Xếp loại cuối năm lớp 9: Hạnh kiểm :................................. .Học lực :......................................................... 

 Các loại giấy để hưởng ưu tiên (ghi rõ và nộp ngay khi nộp hồ sơ) cho trường THPT nơi đăng 

ký: ..................................................................................................................................................................... 

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

Sau khi nghiên cứu Quy chế tuyển sinh, hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-

2022 và Kế hoạch tuyển sinh của trường, em xin được đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 

2021-2022 như sau (Thí sinh không đăng ký ở nguyện vọng nào thì ở dòng đó gạch chéo): 

   - Nguyện vọng 1 vào trường THPT:...................................................Thi tuyển/tuyển thẳng:..................... 

   - Nguyện vọng 2 vào trường THPT:....................:.......................................Mã trường:.............................. 

   - Nguyện vọng vào lớp 10 trường PT DTNT: ............................................................................................. 

   - Thí sinh tuyển thẳng (đánh dấu X vào ô bên cạnh):  

           

Em xin cam đoan những điều đã kê khai trên là đúng, nếu sai em hoàn toàn chịu trách nhiệm.               
 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG THPT  

GHI NGUYỆN VỌNG 1 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Bắc  Giang, ngày..........tháng 5 năm 2021 

Người viết đơn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 

 
Ảnh 

(cỡ 3x4 hoặc 4x6 ) 

Đóng dấu giáp lai 

của trường THPT 

Ngô Sĩ Liên 



HƯỚNG DẪN VIẾT HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP 10 

 

1. HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU DỰ THI TUYỂN SINH 

- Họ và tên thí sinh: Ghi chữ in hoa có dấu 

- Điền đầy đủ thông tin liên quan đến thí sinh. Mục “ĐTDĐ” không được để trống (ghi đầy đủ số điện thoại của cha 

(mẹ)). 

- Các loại giấy để hưởng ưu tiên: 

+ Ưu tiên: ghi rõ chế độ ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh, con dân tộc,...), các diện ưu tiên gồm: 

a. Cộng 2,0 điểm cho các thí sinh thuộc đối tượng sau 

- Con liệt sĩ; 

- Con thương binh, con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên;  

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp 

giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; 

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; 

- Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 

1945. 

b. Cộng 1,5 điểm cho các thí sinh thuộc đối tượng sau 

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

- Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; 

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp 

Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”. 

c. Cộng 1,0 điểm cho các thí sinh thuộc đối tượng sau 

- Người dân tộc thiểu số hoặc có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; 

- Người có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở thôn, xã đặc biệt khó khăn. 

d. Thí sinh có nhiều diện ưu tiên nêu trên chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất. 

- Đăng kí nguyện vọng thi: 

+ Nguyện vọng 1: Trường THPT Ngô Sĩ Liên. Ghi rõ chữ “Thi tuyển” hoặc “Tuyển thẳng”. Không được 

nộp nguyện vọng 1 tại hai trường, nếu vi phạm sẽ bị hủy kết quả thi. 

+ Nguyện vọng 2: Đăng kí theo sổ hộ khẩu thường trú của thí sinh. Học sinh tự chịu trách nhiệm với việc 

đăng kí nguyện vọng 2 của mình. 

+ Nguyện vọng vào trường PT DTNT: Chỉ dành cho học sinh là người dân tộc thiểu số theo vùng tuyển sinh. 

Lưu ý:  -Mục nào không có thông tin ghi rõ chữ “Không”. 

-Mục “Xếp loại cuối năm lớp 9” nếu chưa có kết quả thì để trống. 

2. HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ THI GỒM CÓ 

+ Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh (lấy tại trường THPT Ngô Sĩ Liên) có dán ảnh 3x4 hoặc 4x6. Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên đóng dấu giáp lai vào ảnh. 

+ Giấy khai sinh (bản photocopy không cần công chứng); 

+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên (bản photocopy công chứng).  

+ 01 ảnh mầu 4x6 cm kiểu chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, được chụp trước thời gian 

nộp hồ sơ không quá 06 tháng, mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh, trường THCS học sinh để dán vào thẻ dự thi (Lưu 

ý ảnh trong đơn và ảnh để dán thẻ phải giống nhau); 

+ Giấy xác nhận do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ 

sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc không vi phạm 

pháp luật. 

3. HƯỚNG DẪN GHI TÚI ĐỰNG HỒ SƠ 

Nhà trường thống nhất sử dụng loại túi Hồ sơ học sinh. 

- Thí sinh ghi đầy đủ thông tin của mình: 

+ Họ tên; 

+ Ngày tháng năm sinh; 

+ Địa chỉ, điện thoại liên hệ; 

+ Trường THCS đã học; 

- Ghi rõ thành phần giấy tờ có trong hồ sơ vào mục “HỒ SƠ GỒM CÓ”. 

 

4. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ: Từ 15/5/2021 đến 16h30 ngày 19/5/2021 (trong giờ hành chính). 


