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                         Mã định danh Bộ GD&ĐT (CSDL ngành) của học sinh  
                              (Dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS tại các trường trên địa bàn TP. Cần Thơ) 

 

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường  ...........................................................................................  

Ghi theo tên trường đăng ký nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2 (nếu TS không có nguyện 

vọng 1) 

- Em tên:  .................................................................... Giới tính: ................................................  

- Ngày, tháng, năm sinh: …………............  Nơi sinh: ……………………Dân tộc:  ...............  

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

- Chỗ ở hiện nay:  ........................................................................................................................  

- Đã học lớp 9 tại Trường THCS………………………., quận/huyện:……………………….. 

tỉnh/ thành phố……………………………………………..  

- Kết quả xếp loại các năm học lớp 6, 7, 8, 9  

Lớp Hạnh kiểm Học lực 

6   

7   

8   

9   

- Đã được công nhận tốt nghiệp THCS năm học:  ......................................................................  

- Xếp loại tốt nghiệp:  ..................................................................................................................  

- Giải cá nhân trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lý thuyết THCS các bộ môn văn hóa (Toán, Vật 

lí, Hóa học, Sinh học, …) cấp tỉnh/thành phố (nếu có): 

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

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

- Đối tượng ưu tiên (nếu có):  ......................................................................................................  

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

     
 

     

 

 

 

Ảnh 3 x 4 



(TS nộp kèm bản photocopy không cần thị thực các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng 

được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích hoặc mang theo bản chính để đối chiếu)    

Đăng ký thi/xét tuyển vào lớp 10 với các nguyện vọng như sau: 

- Nguyện vọng 1: Lớp chuyên:……………………….. Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng  

+ Nếu đăng kí vào lớp chuyên Tin học, thì chọn môn thi chuyên là:  

   Môn Toán:                        Môn Tin học:  

+ Điểm trung bình môn thi chuyên (dành cho học sinh ngoài TPCT):  ......................................  

- Nguyện vọng 2 (chỉ chọn một trong hai hình thức) 

+ Nguyện vọng 2a:  .....................................................................................................................  

+ Nguyện vọng 2b:  ......................................................................................................................  

- Nguyện vọng 3:  ........................................................................................................................  

- Nguyện vọng 4:……………………………………………………………………………… 

- Nguyện vọng 5:……………………………………………………………………………… 

(TS điền đủ các nguyện vọng từ nguyện vọng 2 đến nguyện vọng 5. TS tốt nghiệp THCS ngoài 

thành phố Cần Thơ chỉ được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng như sau: Nguyện vọng 1: Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng và Nguyện vọng 2: Trường THPT Thực hành Sư phạm).  

- Ngoại ngữ đang học:  

 Tiếng Anh hệ 7 năm       Tiếng Anh hệ 10 năm (theo đề án Ngoại ngữ)       Tiếng Pháp   

- Ngoại ngữ đăng ký dự thi: Tiếng Anh          Tiếng Pháp    

- Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………. 

(TS nộp kèm 01 ảnh 3x4 được chụp không quá 06 tháng để làm Thẻ dự thi) 

Em xin cam kết những thông tin kê khai trên đây là đúng sự thật. Nếu thông tin sai sự thật em 

chấp nhận bị hủy kết quả trúng tuyển. 

                                                            …………, ngày…….tháng…….năm ………. 

Xác nhận của PHHS                                          Người đăng ký 

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                     (Ký và ghi rõ họ tên)                                

 

  

 
 

 

 

Xác nhận của GVCN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


