
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc  

               

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT 

Năm học 2020-2021 
 

Kính gửi:  -  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương; 

    -  Hội đồng tuyển sinh trường THPT AN MỸ. 

 

1. Họ và tên học sinh (chữ in hoa): …………………………………………………................Nam   /Nữ   

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

3. Nơi sinh (huyện, tỉnh): ……………………………………………………………………….….................. 

4. Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh): ……………………………………………………………………… 

5. Số điện thoại liên hệ: ………………………….. Học sinh lớp 9 trường: ……………………………….… 

ĐIỂM ƯU TIÊN  

+ Con liệt sĩ   (+2đ) 

+ Con của thương, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên   (+2đ) 

+ Con của thương, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%  (+1,5đ) 

+ Con của người được cấp giấy chứng nhận “người hưởng chính sách như thương binh” bị suy 

giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên 
 (+2đ) 

 

+ Con của người được cấp giấy chứng nhận “người hưởng chính sách như thương binh” bị suy 

giảm khả năng lao động dưới 81 %   
 (+1,5đ) 

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động    (+1,5đ) 

+ Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số    (+1đ) 

+ Là người dân tộc thiểu số  (+1đ) 

(Tổng điểm ưu tiên không quá 03 điểm)  

Đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 theo các nguyện vọng sau: 

+ Nguyện vọng 1 vào trường THPT ……………………….…………………………………..……...   

+ Nguyện vọng 2 vào trường THPT ………………………….………………………………………..                                                                                                    

Thủ Dầu Một, ngày……..tháng…….năm 2020 

                                                                                                                                 Học sinh 

                                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)   
 

 

 

 

 

 

PHẦN CAM ĐOAN CỦA CHA MẸ HỌC SINH HOẶC NGƯỜI NUÔI DƯỠNG  

Tôi tên: ……………………………………………………….……………………………………………... 

Là:……………… của học sinh: ……………………………………………………………………………. 

Sau khi xem kỹ nội dung của đơn đăng ký và những quy định dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021, 

tôi cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định tuyển sinh.       

   

Người kiểm tra và nhận hồ sơ dự tuyển 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Thủ Dầu Một, ngày……..tháng…….năm 2020 

CMHS/Người nuôi dưỡng 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

            

 

 

Ảnh 3x4 

 



 

 

 

CHA MẸ HỌC SINH/NGƯỜI NUÔI DƯỠNG/HỌC SINH  

VUI LÒNG XẾP THEO THỨ TỰ CÁC LOẠI VĂN BẢN THUỘC HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM: 

1. 01 ảnh cỡ 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường THCS đã xét công nhận tốt nghiệp) . 

2. Đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông (điền đủ thông tin theo mẫu). 

3. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

4. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do các cơ sở giáo 

dục cấp. 

5. Bản chính học bạ THCS (KHÔNG nhận bản photo và KHÔNG giải quyết cam kết nộp bổ sung). 

6. Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có). 

7. 01 bản photo Hộ khẩu gia đình (không cần công chứng).  

 

GHI CHÚ 

- Hồ sơ dự tuyển sau khi xếp thứ tự được để vào bì đựng hồ sơ (có thề dùng lại bì hồ sơ THCS). 

- Bì hồ sơ cần điền đủ thông tin của học sinh, cần có số điện thoại liên hệ của Cha mẹ học sinh/người 

nuôi dưỡng.  

 

Cảm ơn sự hỗ trợ từ Cha mẹ học sinh/Người nuôi dưỡng/Học sinh về việc thực hiện các yêu cầu trên. 

Trân trọng. 


