
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG 
Vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, năm 2022 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  

1. Họ và tên: .......................................................................................................... Nam hay Nữ: ............................. 

2. Ngày sinh: .................................................   Nơi sinh (tỉnh/thành phố):................................................................   

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

4. Địa chỉ liên hệ (địa chỉ nhận thư):………………………………………………………………………………… 

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

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

5. Quá trình học tập ở Trung học cơ sở:  

Trường THCS:  

............................................................................................................................................................. 
Thành tích học tập 

Cả năm học 

lớp 6 

Cả năm học 

lớp 7 

Cả năm học 

lớp 8 

Học kỳ I 

lớp 9 

Điểm trung bình tất cả các môn     

Trong đó: Điểm TB môn Ngữ văn     

 Điểm TB môn Tiếng Anh     

 Điểm TB môn Toán     

 Điểm TB môn Tin học     

 Điểm TB môn Vật lý     

 Điểm TB môn Hóa học     

 Điểm TB môn Sinh học     

Xếp loại học lực     

Xếp loại hạnh kiểm     

6. Thành tích thi học sinh giỏi (bắt buộc, kèm theo bản sao hợp lệ chứng nhận đạt giải): 

Giải Nhất thi học sinh giỏi cấp tỉnh/Thành phố.  

Môn: ............................................... Năm: ......................... Tỉnh/Tp: ............................................................ 

Hoặc Giải Nhất trong Hội thi Tin học trẻ toàn quốc (riêng đối với lớp chuyên Tin học): Năm: .....................  

7. Các thành tích thi học sinh giỏi khác (nếu có, kèm theo bản sao hợp lệ chứng nhận đạt giải): 

Môn/lĩnh vực Giải Năm Cấp tổ chức thi 

    

    

    

8. Nguyện vọng đăng ký tuyển thẳng vào lớp 10 chuyên: ....................................................................................... 

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./. 

 XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY 

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

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

Ngày............tháng...........năm 2022 

Hiệu trưởng 

(ký tên, đóng dấu) 
 

Ngày...........tháng.........năm 2022 

Thí sinh 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
Ảnh 4 x 6 

(Đề nghị Trường THCS 

 đóng dấu giáp lai vào ảnh) 

 


