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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2020 - 2021
1. Thông tin học sinh
- Họ và tên học sinh: .......................................................................................................................................................................................
- Sinh ngày ......... tháng ........ năm ...........
- Nam:
Nữ:
(ghi X vào 1 ô Nam hoặc Nữ)
- Nơi sinh: Thành phố (Tỉnh): ..............................................................................................................................................................
- Học sinh lớp: 9 … , Trường THCS: ...................................................................... thuộc quận (huyện) ......................
- Họ và tên cha: ......................................................................... - Họ và tên mẹ: ................................................................................
2. Diện tuyển thẳng (ghi X vào 01 ô chọn để xác định diện tuyển thẳng)
Mã Diện tuyển thẳng

Ô chọn

Học sinh là người dân tộc rất ít người
Học sinh khuyết tật
Học sinh đạt giải (cá nhân, đồng đội) cấp quốc gia, quốc tế: khoa học kỹ
thuật, tin học trẻ, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn, viết thư quốc tế UPU, văn nghệ, thể dục thể thao
Học sinh học tăng cường Tiếng Pháp

3. Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở:

Giỏi

;

Khá

; Trung bình

4. Đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào trƣờng THPT:
- Nguyện vọng 1: Trường THPT: .............................................................................................................................................
- Nguyện vọng 2: Trường THPT: .............................................................................................................................................
- Các trường THPT đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng thuộc quận(huyện):................................
CHA, MẸ HOẶC NGƢỜI GIÁM HỘ
Thống nhất với các nội dung
đã ghi trong Phiếu đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đà Nẵng, ngày ..... tháng .... năm 2 2
HỌC SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƢỜI NHẬN HỒ SƠ

XÁC NHẬN

(Của trường THCS)

Đà Nẵng, ngày ..... tháng .... năm 2 2

Đã kiểm tra, đối chiếu
các loại hồ sơ liên quan
(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THCS
...........................................................................................

* Ghi chú: Phiếu này được lập thành 0 bản:
+ Phiếu này nộp cùng hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 0 THPT;
+ 0 bản gửi về Sở GD&ĐT (Phòng CNTT-KT&KĐCLGD nhận).

(Ký tên và đóng dấu)
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HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG
. Đối với học sinh là người dân tộc rất ít người:
- Hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký tuyển thẳng, giấy khai sinh (bản sao) và hồ sơ đăng ký
dự tuyển vào lớp 0 THPT.
Dân tộc rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57 0 7 NĐCP có các dân tộc
sau: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ, Măm,
Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.
. Đối với học sinh khuyết tật: giấy xác nhận khuyết tật do Hội đồng xác nhận mức
độ khuyết tật cấp xã, phường cấp (Theo Thông tư liên tịch số 7 0 TTLT-BLĐTBXHBYT-BTC-BGDĐT ngày 8
0 quy định về việc xác nhận mức độ khuyết tật do Hội
đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện).
Hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký tuyển thẳng, giấy chứng nhận khuyết tật (bản sao) kèm
theo hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 0 THPT.
. Học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế (cá nhân, đồng đội) về văn hóa, văn nghệ, thể
dục thể thao được tuyển thẳng vào lớp 0 THPT theo địa bàn quận, huyện trường THCS
đang học là học sinh đạt giải cá nhân hoặc đồng đội tại các cuộc thi do Bộ GDĐT tổ chức
hoặc Bộ GDĐT phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức, được bảo lưu toàn cấp học
THCS.
+ Đạt giải về văn hóa gồm: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn, Tin học trẻ.
+ Đạt giải về Thể dục thể thao gồm: Hội khỏe Phù đổng toàn quốc, các cuộc thi về
Thể dục thể thao do Bộ GDĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.
Hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký tuyển thẳng, giấy chứng nhận đạt giải do Bộ GDĐT cấp
(bản sao) và hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 0 THPT.
. Học sinh lớp tăng cường Tiếng Pháp:
Hồ sơ gồm: Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 0 THPT và phiếu đăng ký tuyển
thẳng.

