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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         
PHIẾU ðĂNG KÝ  

Dự tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2016 - 2017 
 

Họ tên thí sinh: …………………..…….…………...……… Giới tính : ..………. 

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

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

 Chỗ ở hiện nay: ….……………………….………………………...…………..… 

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

 Học sinh trường: .…….....…….…………………...….….………………....……. 

 ðiện thoại: .............................................................................................................. 

Kết quả cuối năm các lớp cấp THCS:  

Lớp Xếp loại học lực Xếp loại hạnh kiểm Xếp loại TN THCS 

6   

7   

8   

9   

 

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

 

ðiểm ưu tiên: …………………………, ðiểm khuyến khích: ………………………… 

 (TS nộp kèm Giấy xác nhận thuộc ñối tượng hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích hợp lệ) 

ðăng ký tuyển sinh: 

* Nguyện vọng 1: (Trường Chuyên Nguyễn Thiện Thành hoặc Trường Thực hành Sư phạm) 

 - ðăng ký tuyển sinh vào trường: …………………………………………………………...... 

 Môn chuyên: ………………….. (ðối với thí sinh dự thi tuyển vào trường Chuyên) 

* Nguyện vọng 2:   

 - ðăng ký vào trường THPT………………………………………………………….........….. 

 Thí sinh chỉ ñược chọn 01 trường THPT theo khu vực tuyển sinh (nếu NV1 là THSP) hoặc vào 

trường Thực hành Sư phạm (nếu NV1 là trường Chuyên) theo ñúng ñối tượng trong Hướng dẫn. 

* Nguyện vọng 3: (Dành cho thí sinh thí sinh ñăng ký NV1 là trường Chuyên, NV2 là Trường Thực 

hành Sư phạm) 

 - ðăng ký xét tuyển trường THPT: …………………………………………………………… 

 Tôi cam ñoan những ñiều khai trên là ñúng sự thật. 

                 …....…….., ngày         tháng        năm 2016 

                            THÍ SINH 
 

 
 

Ảnh người 

dự tuyển 

(ảnh 3x4) 
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HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ðĂNG KÝ  
Dự tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2016 - 2017 

 
 

1. Thí sinh ñăng ký thi tuyển vào trường Thực hành Sư phạm: 
 - Nguyện vọng 1: Trường Thực hành Sư phạm. 

 - Nguyện vọng 2: Trường THPT theo ñịa bàn tuyển sinh do Sở GD&ðT Trà Vinh quy ñịnh 

(ngoài trường THPT Chuyên và PTDTTN). 

 + Nơi nộp hồ sơ:  

 Trường Thực hành Sư phạm. 
 

2. Thí sinh ñăng ký xét tuyển vào trường: 
 - Nguyện vọng 1: Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành. 

 - Nguyện vọng 2: Trường Thực hành Sư phạm. 

 - Nguyện vọng 3: Trường THPT theo ñịa bàn tuyển sinh do Sở GD&ðT Trà Vinh quy ñịnh, 

trừ trường THPT Phạm Thái Bường. 

 (Phần Lưu ý thuộc mục 6.1.1. của Công văn số 268/SGD&ðT-KT có quy ñịnh: "ñối với thí 

sinh là người Kinh thuộc khu vực tuyển sinh của Trường THPT Phạm Thái Bường, nếu ñăng ký 

nguyện vọng 1 là thi vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành thì nguyện vọng 2 chỉ ñược 

lựa chọn giữa Trường THPT Phạm Thái Bường hoặc Trường Thực hành Sư phạm, không ñược nộp 

hồ sơ dự tuyển vào cả 2 trường này"). 

 + Nơi nộp hồ sơ:  

 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, ñồng thời nộp thêm 01 bản "Phiếu ñăng ký 

tuyển sinh" này vào Trường Thực hành Sư phạm.  

 Phiếu ñăng ký tuyển sinh này ñể Hội ñồng tuyển sinh Trường Thực hành Sư phạm biết ñược 

số lượng thí sinh ñăng ký nguyện vọng 2 vào trường. 

 


