
  

SỞ GDĐT……CQĐD BỘ……MÃ SỞ:  9 8 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI THPT QUỐC GIA 

 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN  
 

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 
                          NGUYỄN THỤY VÂN KHÁNH                                    Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 1                                    

 2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 1 2  0 4  9 7 
    (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)                                                Ngày                 Tháng                   Năm 
3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố): Tp. Hồ Chí Minh                                                    b) Dân tộc (Ghi bằng chữ): Kinh 

4. Giấy chứng minh nhân dân số (Ghi mỗi số vào một ô) (nếu không có, thì để trống) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
 
 

5. Hộ khẩu thường trú: 0 2  1 9      Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau:  
                                                    Mã tỉnh (Tp)    Mã huyện (quận)  Mã xã (phường) (mã xã để dành cho các bạn các xã đặc biệt khó khăn, ven biển, miền núi...theo 
các Quyết định trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ.) 
(Các thí sinh phải photo có công chứng hộ khẩu để xác nhận nơi cư trú để hưởng ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, ven biển, miền núi...theo 
các Quyết định trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ.)                        
                       123 đường A, phường B, quận C, thành phố Hồ Chí Minh 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại KV1  Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn  
 
 

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường):  
     Năm lớp 10: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 0 2 0 0 9 
 

     Năm lớp 11: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 0 2 0 0 9 
 

     Năm lớp 12: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 0 2 0 0 9 
 

 Mã Tỉnh      Mã Trường 
7. Điện thoại: 0942659300    Email: ntvkhanh@gmail.com 
 

8. Địa chỉ liên hệ: 123 đường A, phường B, quận C, thành phố Hồ Chí Minh  
 (Điện thoại, email, địa chỉ liên hệ phải ghi cụ thể, rõ ràng. Đơn vị tổ chức thi gửi tài khoản và mật khẩu vào điện thoại và email của thí sinh. Thí 
sinh dùng tài khoản và mật khẩu để đăng nhập hệ thống Quản lý thi xem kết quả thi, đăng ký xét tuyển trực tuyến vào các trường ĐH, CĐ) 
 

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI  
 

9. Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT  Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X 
 

10. Dự thi tại cụm:  Tên cụm: Trường ĐH Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh                             Mã cụm  Q S B 
 

11. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại Tp.HCM.                Mã đơn vị ĐKDT  0 0 1 
(Thí sinh liên hệ trực tiếp nơi nộp hồ sơ để biết chính xác thông tin về cụm thi và đơn vị ĐKDT) 

 

12. Đăng ký thi các môn (Thí sinh đăng ký dự thi môn nào thì đánh dấu “X” vào ô môn thi tương ứng, riêng đối với môn 
Ngoại ngữ thí sinh điền vào ô trống mã tương ứng với ngôn ngữ lựa chọn, cụ thể như sau: N1 – Tiếng Anh; N2 – Tiếng Nga; 
N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật). (Yêu cầu đánh dấu “X” to rõ dễ thấy, 
tránh nhầm lẫn cho người tiếp nhận hồ sơ) 
 

Toán x Ngữ văn x Ngoại ngữ x Vật lí x Hóa học x Sinh học x Lịch sử x Địa lí x 
C. THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT (Thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ thì bỏ qua phần này) 
 

13. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ: (Thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện theo quy định hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi 
Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ để được miễn thi)…….…………………………………………………………………………   

 

14. Đăng ký môn xin bảo lưu (Thí sinh ghi điểm môn xin được bảo lưu vào ô tương ứng):  
Toán  Ngữ văn  Lịch sử  Địa lí  

        

Vật lí  Hóa học  Sinh học  Ngoại ngữ  
15. Xác định môn dùng để xét công nhận tốt nghiệp: (Thí sinh đánh “X” vào bốn ô tương ứng với môn xin dùng để xét công nhận tốt nghiệp) 

Toán  Ngữ 
văn 

 Ngoại ngữ  Vật lí  Hóa học  Sinh học  Lịch sử  Địa lí  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 
(Thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT không cần khai phần này) 

 

16. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó  01 ,  02 ,  03 ,  04 , 05 ,  06  ,  07    
sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. (Đối tượng này được hưởng theo Quy chế tuyển 
sinh ĐH, CĐ, có giấy xác nhận sao y đầy đủ gửi kèm vào hồ sơ) 
17. Khu vực tuyển sinh: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó:  KV1 , KV2-NT , KV2 , KV3    3 
Sau đó ghi mã khu vực (1 – KV1, 2 – KV2, 2NT – KV2-NT, 3 – KV3) vào ô trống. (Khu vực tuyển sinh sẽ phụ thuộc vào 
Nơi học THPT hoặc tương đương) 
 

18. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô) 
 2 0 1 5
 

19. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:         Đã tốt nghiệp TC  Đã tốt nghiệp CĐ 
 
 

E. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN  
Tôi xin cam đoan những lời khai 

trong Phiếu ĐKDT này là đúng sự 
thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo 
các quy chế hiện hành của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo.  
 
Ngày        tháng     năm  2016. 

Chữ ký của thí sinh 

 
 
 
 

   Ảnh 
   4x6 

XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY 
 Đang học lớp............ trường.............................................. 
............................................................................................... 
Hoặc đang cư trú ở xã, phường............................................. 
............................................................................................... 
Hiệu trưởng các trường nơi HS đang học hoặc Công an xã, phường nơi thí 
sinh tự do đang cư trú tại địa phương ký tên và đóng dấu (chỉ đóng một dấu có 
phần giáp lai trên ảnh) 
Ngày        tháng     năm  2016. 
       (Ký tên và đóng dấu)  

 

Số hồ sơ: Thí sinh không ghi 
mục này 


