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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU 

KỲ THI TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2020 
 

1.   Ngành đăng ký dự thi (Ghi tên ngành vào đường kẻ chấm và ghi 8 chữ số mã ngành vào các ô) 

Tên ngành:  .............................................................................................  Mã ngành:  

Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

 .........................................................................................................................      Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

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

      (Nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 ghi số 0 ở ô đầu)                                                Ngày       Tháng         Năm 
 

3.  Nơi sinh  (Ghi rõ xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)) ......................................................................................  

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

4.  Dân tộc (Ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm): ............................................................................................................................... 
 

5.  Năm tốt nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào các ô) 

6. Giấy chứng minh nhân dân số (Ghi mỗi số vào một ô)  

(Số CMND phải trùng khớp với số CMND ghi trên phiếu đăng ký tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia) 

7. Gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi cho ai, theo địa chỉ nào? 
 ............................................................................................................................................................................................................................ 
 

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

9. Đã nộp Lệ phí đăng ký dự thi 300.000đ bằng hình thức: (Đánh dấu “X” vào 1 trong 3 ô dưới đây) 

    Qua đường bưu điện.                 Trực tiếp tại trường           

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu ĐKDT này là đúng sự thật.  Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo 

Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

       Ngày         tháng      năm 2020 

                                                                       Chữ ký của thí sinh 

 

 

 

 

 

 LƢU Ý DÀNH CHO THÍ SINH 

- Thí sinh nộp hồ sơ hợp lệ, nộp đủ lệ phí đăng ký dự thi mới có tên trong danh sách dự thi. 

- Trƣờng KHÔNG gửi Giấy báo dự thi qua đƣờng bƣu điện. Thí sinh xem thông tin dự thi năng khiếu 

tại Website: http://www.cdsptw-tphcm.vn/tradiem/index.html từ ngày 24/8/2020. 

- Thí sinh nhận giấy báo dự thi tại Trƣờng từ ngày 25/8/2020 đến 27/8/2020. 

- Trường kết thúc nhận phiếu đăng ký dự thi năng khiếu của học sinh: 17h00 ngày 24/8/2020. 

- Không giải quyết hoàn lại lệ phí đăng ký dự thi môn năng khiếu. 

- Lệ phí dự thi nộp về: Cô Nguyễn Thị Thuận – Phòng Đào tạo, 182 Nguyễn Chí Thanh, F3, Q10  
 

Mã HS do trường ghi:………. 

-Số phiếu (do Trƣờng ghi):   

PHIẾU SỐ 2 
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