
HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU ĐKDT 

1. Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN 

a) MÃ HỌC SINH: HS ghi mã HS trên Sổ điểm điện tử do CSGD cấp (nếu là HS tỉnh ngoài 

thì ghi “TỈNH NGOÀI”) 

Mỗi HS có một mã khác nhau trên Sổ điểm điện tử và sử dụng mã này cho đến khi hoàn thành 

bậc học THPT. Vì vậy HS cần ghi nhớ mã của mình để tra cứu khi cần thiết. 

b) PHÒNG GDĐT: Nếu học ở tỉnh ngoài thì ghi tên tỉnh đã học; 

c) LỚP: Nếu là thí sinh tự do thì ghi lớp 9TD; 

d) HỌ VÀ TÊN: Viết chữ in hoa; 

đ) NƠI SINH: Ghi tên tỉnh, thành phố; nếu sinh tại nước ngoài thì ghi nơi sinh là tên quốc gia. 

e) DÂN TỘC: Ghi tên dân tộc của HS theo đúng Giấy khai sinh. 

f) HƯỞNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC: Đánh dấu “X” tại ô này nếu HS là người dân tộc hoặc 

con của người dân tộc. 

g) KVTS (Theo HK): Ghi KVTS theo HKTT của học sinh. 

h) GHI CHÚ: Ghi tắt các diện được cộng điểm ưu tiên 

 

TT Các diện ưu tiên Viết tắt 

1 Con liệt sĩ L 

2 Con thương binh, bệnh binh mất sức ≥ 81% N 

3 Con thương binh, bệnh binh mất sức < 81% B 

4 
Con Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ, Bà mẹ VN 

anh hùng 
A 

5 Là người dân tộc D 

6 Hiện sống và học tập ở vùng KT - XH khó khăn VKK 

7 Đăng ký dự thi vào lớp 10 Tiếng Pháp song ngữ 2FL 

8 Đăng ký dự thi vào lớp 10 song bằng tú tài 2HC 

9 
Đăng ký học lớp Tiếng Đức hệ 7 năm (có chứng 

chỉ A2 trở lên) 
A2 

10 
HS đạt giải Nhất, Nhì, Ba QG hoặc nhất TP các 

môn văn hoá 
VH1 

11 
HS đạt giải Khuyến khích QG hoặc nhì TP các 

môn văn hoá 
VH2 

12 HS đạt giải Ba TP các môn văn hoá VH3 

13 HS đạt giải Khuyến khích TP các môn văn hoá VH4 

14 

HS đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc huy chương 

Vàng, Bạc, Đồng) QG hoặc nhất TP các môn văn 

nghệ, thể thao 

VT1 

15 
HS đạt giải Khuyến khích QG hoặc nhì TP các 

môn văn nghệ, thể thao 
VT2 

16 HS đạt giải Ba TP các môn văn nghệ, thể thao VT3 

17 
HS đạt giải Khuyến khích TP các môn văn nghệ, 

thể thao 
VT4 

 



i) CÓ CHỨNG CHỈ TIẾNG ĐỨC: Đánh dấu “X” vào ô này nếu HS có chứng chỉ A2 trở lên 

Tiếng Đức theo khung tham chiếu Châu Âu. 

2. Phần ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG THPT 

a) KVTS (đăng kí): 

- HS ghi KVTS tương ứng với hai trường THPT đăng kí dự tuyển. 

- Nếu đăng kí dự tuyển vào lớp 10 không chuyên trường THPT Chu Văn An hoặc THPT Sơn 

Tây hoặc lớp Tiếng Đức (ngoại ngữ 2) hệ 7 năm của trường THPT Việt Đức thì ghi KVTS là khu 

vực tương ứng với trường THPT đăng kí dự tuyển còn lại. 

- Nếu đăng kí học ngoại ngữ Tiếng Nhật vào hai trường ở hai KVTS khác nhau thì KVTS ghi 

trong Phiếu đăng kí dự tuyển là KVTS của trường NV1. 

b) Ngoại ngữ đăng kí học tại THPT: HS ghi tên Ngoại ngữ sẽ đăng kí học ở cấp THPT là 

Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Đức. Trường hợp HS đăng kí ngoại ngữ là Tiếng Đức sẽ 

học Tiếng Anh (ngoại ngữ 1), Tiếng Đức (ngoại ngữ 2) hệ 7 năm tại trường THPT Việt Đức. 

c) Ngoại ngữ thi: Đây chính là môn ngoại ngữ học sinh phải tham gia dự thi trong kì thi tuyển 

sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021. 

- Đối với HS chỉ đăng kí dự thi THPT không chuyên hoặc có thi chuyên nhưng không thi 

chuyên ngoại ngữ: 

HS có thể đăng kí môn Ngoại ngữ để dự thi (ngoại ngữ thi) là Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng 

Nhật, Tiếng Đức, Tiếng Hàn (không bắt buộc phải là ngoại ngữ đã học ở cấp THCS) trừ trường hợp 

HS đăng kí dự tuyển vào lớp Tiếng Đức hệ 7 năm trường Việt Đức, môn Ngoại ngữ thi bắt buộc 

phải là Tiếng Đức. 

- Đối với các HS có đăng kí dự thi chuyên ngữ: Ngoại ngữ thi phải trùng với ngoại ngữ dùng 

để thi chuyên ngữ, trừ trường hợp HS đăng kí dự thi vào lớp Tiếng Đức (ngoại ngữ 2) hệ 7 năm 

trường THPT Việt Đức. 

d) Đăng kí nguyện vọng: 

- Ghi rõ tên trường NV1, tên trường NV2 và mã trường theo quy định. 

- Không ghi tên các trường THPT công lập TCTC, trường THPT ngoài công lập, trung tâm 

GDNN-GDTX trong phần NV1, NV2. 

- Trường hợp HS đăng kí học lớp Tiếng Đức (ngoại ngữ 2) hệ 7 năm tại trường THPT Việt 

Đức: 

+ HS phải đủ điều kiện theo quy định (đã hoàn thành 4 năm trong dự án Tiếng Đức ở cấp 

THCS, Tiếng Đức đạt trình độ A2 trở lên). 

+ Ghi tên trường THPT Việt Đức và mã trường tại một trong hai NV. 

+ NV còn lại ghi tên một trường THPT công lập thuộc KVTS mà HS hoặc bố (mẹ) HS có 

HKTT. 

- Trường hợp HS chỉ có NV dự tuyển vào trường THPT công lập TCTC hoặc trường THPT 

ngoài công lập áp dụng phương án 1 (xét tuyển căn cứ vào Điểm xét tuyển như quy định đối với 

tuyển sinh vào các trường THPT công lập) để tuyển sinh: 



+ Dòng Nguyện vọng 1: Ghi tên một trường THPT công lập và mã số trường để lấy địa điểm 

dự thi. HS sẽ dự thi ngày 02 và sáng 03/6/2020 tại Điểm thi của trường này. 

+ Dòng Nguyện vọng 2: Ghi “NCL” (chữ in hoa). 

Kết quả thi chỉ dùng để xét tuyển vào các trường THPT TCTC hoặc trường THPT NCL, 

không xét vào các trường THPT công lập. 

- Trường hợp tuyển thẳng: 

+ Dòng Nguyện vọng 1: Ghi tên và mã số trường THPT công lập hoặc tên trường THPT công 

lập tự chủ, THPT ngoài công lập đăng kí tuyển thẳng. 

+ Dòng Nguyện vọng 2: Ghi “Tuyển thẳng (x)”. Trong đó “x” có thể là: a, b, c, d 

(a)-HS trường Dân tộc nội trú; (b)-HS dân tộc rất ít người; 

(c)-HS khuyết tật; 

(d)-HS đạt giải Quốc gia trở lên về văn hoá, văn nghệ, TDTT. 

Ví dụ: Một HS ghi như sau: 

Nguyện vọng 1: Trường THPT Phan Đình Phùng  

Nguyện vọng 2: Tuyển thẳng (c) 

Điều này có nghĩa: đây là trường hợp HS khuyết tật đăng kí tuyển thẳng vào trường THPT 

Phan Đình Phùng. 

3. Phần ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN THPT 

a) Ngoại ngữ thi thay thế chuyên ngữ hoặc thi để lấy kết quả cho môn xét tuyển: Phần này chỉ 

dùng cho những thí sinh dự thi chuyên Pháp trường THPT chuyên Nguyễn Huệ nhưng không sử 

dụng Tiếng Pháp để dự thi hoặc những thí sinh đăng kí chuyên Trung, chuyên Nga nhưng dùng 

ngoại ngữ khác (Anh, Pháp, Nhật, Đức, Hàn) để dự thi và dùng kết quả thi đó xét tuyển vào chuyên 

Trung, chuyên Nga. 

HS sẽ ghi tên môn ngoại ngữ sẽ dùng để thi thay thế hoặc thi để lấy kết quả cho môn xét 

tuyển vào ô này. 

b) Điểm sơ tuyển: Ghi tổng điểm sơ tuyển. 

c) Phần đăng kí nguyện vọng: Đăng kí lớp chuyên thi chiều 18/7/2020, lớp chuyên thi sáng 

19/7/2020; môn thi thay thế (nếu có); điểm trung bình môn thi; trường NV1; trường NV2. 

* Đối với Lớp chuyên có tổ chức thi: 

– Thi vào lớp chuyên: Ghi lớp chuyên đăng kí dự thi vào buổi thi (sáng, chiều) tương ứng. 

+ Buổi chiều (18/7/2020) thi vào các lớp chuyên: Ngữ văn, Toán, Sinh học, Tiếng Pháp, Tin 

học; 

+ Buổi sáng (19/7/2020) thi vào các lớp chuyên: Vật lí, Hoá học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí. 

* Đối với lớp chuyên không tổ chức thi (chuyên Trung, chuyên Nga: Nếu đăng kí 2 lớp 

chuyên này, HS phải tích dấu “X” trong cột “Thi vào lớp chuyên” vào ô tương ứng với dòng “Tiếng 

Trung” hoặc “Tiếng Nga”. 

* Trường hợp đặc biệt: 



- HS đăng kí dự tuyển lớp chuyên Tiếng Pháp trường THPT chuyên Nguyễn Huệ: 

+ Thi bằng Tiếng Pháp: đăng kí như các lớp chuyên khác; 

+ HS đăng kí dự tuyển lớp chuyên Tiếng Anh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ và xét tuyển 

vào lớp chuyên Tiếng Pháp: Ghi thông tin đăng kí vào cả 2 ô “Buổi chiều 18/7/2020” và “Buổi sáng 

19/7/2020”; 

+ HS chỉ đăng kí dự tuyển chuyên Tiếng Pháp trường THPT Nguyễn Huệ, thi môn thay thế là 

Tiếng Anh: Ghi thông tin đăng kí tại dòng “Buổi chiều 18/7/2020” và không được đăng kí các lớp 

chuyên khác thi vào sáng 19/7/2020 nhưng được đăng kí xét tuyển môn chuyên Tiếng Nga (nếu có 

NV); 

+ HS chỉ đăng kí dự tuyển chuyên Tiếng Pháp trường THPT Nguyễn Huệ, thi môn thay thế là 

Tiếng Nhật, Tiếng Đức hoặc Tiếng Hàn: Ghi thông tin đăng kí tại dòng “Buổi chiều 18/7/2020”, ghi 

tên môn thi thay thế và HS được đăng kí các lớp chuyên khác thi vào sáng 19/7/2020 trừ chuyên 

Tiếng Anh. 

- HS đăng kí dự tuyển cả chuyên Anh và chuyên Pháp và thi bằng Ngoại ngữ tương ứng: HS 

dự thi môn Tiếng Pháp chiều 18/7/2020; môn Tiếng Anh sáng 19/7/2020. Môn Ngoại ngữ điều kiện 

thi chiều 17/7/2020 phải là Tiếng Pháp. 

Lưu ý: 

- HS chỉ đăng kí các môn chuyên được giao chỉ tiêu của các trường THPT có lớp chuyên. 

- HS chỉ đăng kí dự tuyển vào hai trong bốn trường THPT có lớp chuyên. 

- HS chỉ được đăng kí và xét tuyển vào lớp chuyên Tiếng Trung, Tiếng Nga, Tiếng Pháp hệ 3 

năm nếu môn chuyên và môn xét tuyển có trường NV1 trùng nhau. 

4. Phần  đăng  kí  CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO  SONG BẰNG TÚ TÀI 

Tại ô Nguyện vọng 1, Nguyện vọng 2: HS ghi tên trường THPT có NV đăng kí. Nếu HS chỉ 

có NV tại một trường thì ghi tên trường THPT đó tại ô Nguyện vọng 1. 

HS nhập Điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, 

Hoá học tại ô tương ứng. 

5. Phần đăng kí DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 TIẾNG PHÁP SONG NGỮ 

- Tại ô Nguyện vọng 1, Nguyện vọng 2: HS ghi tên trường THPT có NV đăng kí. Nếu HS chỉ 

có NV tại một trường thì ghi tên trường THPT đó tại ô NV 1. 

- Điểm Pháp ngữ: HS ghi Điểm Pháp ngữ tại ô này. Điểm Pháp ngữ là tổng của điểm thi môn 

Tiếng Pháp (hệ số 2) và môn Toán bằng Tiếng Pháp (hệ số 1). 

6. Phần xác nhận: Phải có đầy đủ họ tên và chữ kí của HS, cha mẹ HS, thủ trưởng CSGD. 

Chú ý: 

Nếu HS thay đổi KVTS thì phải có đơn (theo mẫu M02) và có xác nhận của CSGD. Đơn thay 

đổi KVTS sẽ nộp kèm với Đơn đăng kí dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021. 
 


