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1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên:  ................................................................ Nam, nữ:  .........................  

Ngày sinh:  ............................................................... Dân tộc:  ...........................  

Nơi sinh:  .............................................................................................................  

Hộ khẩu thường trú:  ...............................................................................................................................  

Số điện thoại liên hệ:  ..............................................................................................................................  

Xếp loại cả năm các lớp THCS 

Lớp Điểm TBCN Học lực  Hạnh kiểm Trường THCS 

Lớp 6     

Lớp 7     

Lớp 8     

Lớp 9     

Lưu ý: Thí sinh chỉ nộp hồ sơ tại trường đăng ký dự tuyển. 

2. Đăng ký xét tuyển vào trường THPT khác 

Trường: ……………………………………………………………………………………. 

Lưu ý: Khi đăng ký nguyện vọng vào trường THPT khác thì tổng điểm xét tuyển phải cao hơn điểm 

xét tuyển vào trường đó từ 3 điểm trở lên. 

3. Diện ưu tiên 

 Nhóm đối tượng 1: cộng 2,0 điểm (ghi mã ưu tiên) …………………….. 

 Nhóm đối tượng 2: cộng 1,5 điểm (ghi mã ưu tiên) ……………………. 

Nhóm đối tượng 3: cộng 1,0 điểm (ghi mã ưu tiên) …………………….. 

Tôi xin cam kết những phần khai trên đây là đúng. Nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo 

qui chế thi và những điều qui định của ngành giáo dục và đào tạo. 

 

XÁC NHẬN CỦA CHA, MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ 
Tôi là cha, mẹ, người giám hộ của học sinh:…………………… 

………………………………đã đọc kỹ và hoàn toàn nhất trí với 

nội dung đơn xin thi tuyển vào lớp 10 trên đây của con tôi. 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 
 

 

 

Ngày  …… tháng …… năm  2022 

HỌC SINH KÝ TÊN 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 
 

 

Ảnh 3x4 

Mẫu 03-THPT 



 Hướng dẫn 

1. Thông tin cá nhân 

Thông tin cá nhân của thí sinh phải được viết đúng với giấy khai sinh. 

Học lực và hạnh kiểm các năm học ở cấp THCS dựa vào học bạ. 

2. Đối tượng được cộng điểm ưu tiên 

1) Nhóm đối tượng 1 (cộng 2.0 điểm), gồm các diện:  Mã ưu tiên Điểm 

- Con liệt sĩ; CLS 

2.0 

- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; CTB2 

- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; CBB2 

- 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”. 
CSTB2 

2) Nhóm đối tượng 2 (cộng 1.5 điểm), gồm các diện:  Mã ưu tiên Điểm 

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

Nam anh hùng; 
CAH 

1.5 

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; CTB1 

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; CBB1 

- 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%”. 
CSTB1 

3) Nhóm đối tượng 3: (cộng 1 điểm), gồm các diện: Mã ưu tiên Điểm 

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; 
TS1 

1.0 
- Người dân tộc thiểu số; 

- Người học đang học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn. 
VS1 

Ghi chú: Thương binh nặng (từ 81% trở lên) là thương binh được ghi là hạng ¼ hoặc 8/8; tất cả các hạng còn 

lại là thương binh nhẹ (dưới 81%) 

3. Điểm học tập và rèn luyện các lớp cấp THCS 

Điểm học tập và rèn luyện mỗi năm học của học sinh trung học cơ sở được tính như sau: 

- Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 5,0 điểm; 

- Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 4,5 điểm; 

- Hạnh kiểm khá, học lực khá: 4,0 điểm; 

- Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 3,5 điểm; 

- Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 3,0 điểm; 

- Các trường hợp còn lại: 2,5 điểm. 

Lưu ý: Nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. 

 Hồ sơ dự tuyển bao gồm: 

1. Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 theo mẫu của trường THPT phát hành. 

2. Học bạ (bản chính hoặc bản sao có công chứng) hoặc giấy xác nhận kết quả cấp trung học cơ sở. 

3. Bản sao giấy khai sinh. 

4. Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (có thể bổ sung khi trúng tuyển, nhập học). 

5. 02 ảnh màu cỡ 3x4 (kiểu chứng minh thư, chụp cách ngày thi không quá 6 tháng, ghi rõ họ tên và 

ngày tháng năm sinh của thí sinh phía sau ảnh). 

6. Giấy xác nhận các chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có). 

7. Hộ khẩu photo công chứng (chỉ áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào các trường dân tộc nội trú). 

 Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ 

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường  THPT Mai Thanh Thế 

Hạn cuối nhận hồ sơ:  17 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2022 


