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Số hồ sơ: 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH CÁC MÔN NĂNG KHIẾU 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ……………………………………………………………   Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

(Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

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

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở đầu)    Ngày                  Tháng                Năm 

3.a) Nơi sinh (Tỉnh hoặc thành phố):……………………………...............b) Dân tộc (Ghi bằng chữ):……………………………. 

4. Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: 

(Ghi mỗi chữ số vào một ô, ghi đúng theo hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020) 

Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………… 

5. Hộ khẩu thường trú:                      Ghi rõ tên tỉnh (T.phố), huyện(quận), xã(phường) vào dòng dưới: 

                   Mã tỉnh(Tp)   Mã huyện(quận)    Mã xã(phường) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Nơi học THPT hoặc tương đương                       Mã tỉnh  Mã trường THPT 

 

 

 

7. Khu vực ƯT:                   Đối tượng ƯT:  

 

8. Điện thoại:…………………………......……………..…Email:…………...……….………………….………………………… 

9. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………………..……..…………. 

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. Mã trường: VHH 

2. Ngành đăng ký dự thi: ...................................................... Chuyên ngành đăng ký dự thi: ………………….................…….. 

    Mã chuyên ngành: ……………………………………..  Tổ hợp đăng ký dự thi:   ................ 

3. Đăng ký môn thi năng khiếu tự chọn (Thí sinh ngành Sáng tác văn học không cần khai mục này) 

Thanh nhạc     Múa          Tiểu phẩm sân khấu 

4.Gửi giấy báo dự thi cho ai, theo địa chỉ nào?.............................................................................................................................. 

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

Điện thoại nhà riêng:……....................................................….. Điện thoại di động: …..........................................................……. 

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 định hiện hành 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ghi chú: Sau ngày thi, mọi yêu 

cầu sửa đổi bổ sung nội dung lời 

khai sẽ không được chấp nhận 

Ngày ….. tháng ….. năm 2020 

Chữ ký của thí sinh 

 XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY 

Đang học lớp...........trường.......................................... 

Hoặc đang thường trú ở xã, phường............................ 

….............................……......….................................. 

Hiệu trưởng các trường(đối với HS đang học), hoặc 

Công an xã, phường(đối với 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 2020 

(Ký tên và đóng dấu) 
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