
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

   

  

 
 

 

1. Họ, chữ lót và tên thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh và viết bằng chữ in hoa có dấu) 

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

                                                                                                                                                                (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào đầu) 

                                                                                                                     ngày               tháng                năm 

3. Nơi sinh (chỉ ghi tỉnh, thành phố):............................................................................................................................. ........ 

4. Hộ khẩu thường trú: xóm (số nhà), thôn ( đường phố), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) 

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

5. Dân tộc: ..................................................................  

6. Đang học lớp 9 ......... Trường Trung học Cơ sở ..............................................................................................................  

7. Đăng ký dự thi vào lớp chuyên (Thí sinh được đăng ký dự thi vào một hoặc hai lớp chuyên): 

Thí sinh căn cứ vào 2 bảng A và B để chọn 1 hoặc 2 nguyện vọng dự thi, mỗi bảng chỉ được chọn 1 lớp 

chuyên (vì môn chuyên của các lớp chuyên trong 1 bảng thi cùng thời gian). Thí sinh đánh dấu “X” vào ô tương 

ứng. Cả 2 nguyện vọng đều có giá trị xét tuyển như nhau. 

BẢNG  A 
(thí sinh chỉ được đánh dấu “X” vào một ô 

duy nhất, 2 ô còn lại phải để trống) 

 
 
 

BẢNG  B 
(thí sinh chỉ được được đánh dấu “X” vào 

một ô duy nhất, ô còn lại phải để trống) 

    1. Chuyên Toán học:  (Thí sinh 

chỉ được 

ghi vào   

1 ô) 

     1. Chuyên Vật lý:       (Thí sinh 

chỉ được 

ghi vào    

1 ô) 

    2. Chuyên Tin học:            2. Chuyên Hoá học:    

    3. Chuyên Sinh học:        
 

8. Địa chỉ liên lạc (địa chỉ nhận thư): .......................................................................................................................... .......... 

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

9. Điện thoại liên hệ (bắt buộc): ......................................................................................................................... ................... 
 

 Tôi xin cam đoan những lời khai trong bản này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm xử lý theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo./. 

 
 
 

Số hồ sơ 
(Thí sinh không ghi vào mục này) 

Giới tính 

 

 

 
Ảnh 4 x 6 

XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY 

đang học lớp ..................................... Trường THCS 

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

Ngày............tháng...........năm 2021 

Hiệu trưởng 

(ký tên, đóng dấu) 
 

(Đề nghị Trường THCS 

 đóng dấu giáp lai vào ảnh) 

 

Ngày...........tháng.........năm 2021 

Thí sinh 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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                                                                              (Bản giao lại cho thí sinh) 

 

1. Họ, chữ lót và tên thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh và viết bằng chữ in hoa có dấu) 

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

                                                                                                                                                        (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào đầu) 

                                                                                                               ngày               tháng              năm 

3. Nơi sinh (chỉ ghi tỉnh, thành phố): .......................................................................................................... ................. 

4. Hộ khẩu thường trú: xóm (số nhà), thôn (đường phố), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) 

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

5. Dân tộc: ................................................................  

6. Đang học lớp 9 ........... Trường Trung học Cơ sở ........................................................................................................ 

7. Đăng ký dự thi vào lớp chuyên (Thí sinh được đăng ký dự thi vào một hoặc hai lớp chuyên): 

Thí sinh căn cứ vào 2 bảng A và B để chọn 1 hoặc 2 nguyện vọng dự thi, mỗi bảng chỉ được chọn 1 lớp 

chuyên (vì môn chuyên của các lớp chuyên trong 1 bảng thi cùng thời gian). Thí sinh đánh dấu “X” vào ô 

tương ứng. Cả 2 nguyện vọng đều có giá trị xét tuyển như nhau. 
 

BẢNG  A 
(thí sinh chỉ được đánh dấu “X” vào một ô 

duy nhất, 2 ô còn lại phải để trống) 

 
 
 

BẢNG  B 
 (thí sinh chỉ được được đánh dấu “X” vào 

một ô duy nhất, ô còn lại phải để trống) 

    1. Chuyên Toán học:   (Thí sinh 

chỉ được 

ghi vào   

1 ô) 

    1. Chuyên Vật lý:       (Thí sinh 

chỉ được 

ghi vào      

1 ô) 

    2. Chuyên Tin học:           2. Chuyên Hoá học:    

    3. Chuyên Sinh học:        
 

8. Địa chỉ liên lạc (địa chỉ nhận thư):  ............................................................................................................................. 

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

9. Điện thoại liên hệ (bắt buộc): .................................................................................................................................... 
 

 Tôi xin cam đoan những lời khai trong bản này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm xử lý theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.  
 

Ngày ........... tháng ........... năm 2021   Ngày ........... tháng ........... năm 2021 

Thí sinh   Cán bộ nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ tên)  
Thí sinh đăng ký dự thi chuyên: ............................................ 

  Số tiền đã nộp: ............................................................................ 

   Người nhận 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 
 

Số hồ sơ 

(Thí sinh không ghi vào mục này) 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀO LỚP 10 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN, NĂM 2021 

Giới tính 


