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PHIẾU ĐĂNG KÝ 

DỰ THI NĂNG KHIẾU 
(Trước khi kê khai Phiếu đăng dự thi (ĐKDT), thí sinh phải đọc kỹ các mục, 

những điểm chưa rõ thí sinh có thể hỏi cán bộ tiếp nhận ĐKDT để được hướng dẫn) 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. 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 và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô 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)             
 

 

5. Hộ khẩu thường trú:   
Mã tỉnh (tp) Mã huyện (quận) 

    
Mã xã (phường) 

Ghirõ tên tỉnh(thànhphố),huyện(quận), xã(phường) vàodòngtrốngsau: 

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

6. Điện thoại ……………………………………  Email: ……………………………………………..……………………………………………… 

7. Họ tên, điện thoại và địa chỉ người liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………… 

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

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

8. Đăng ký dự thi các môn năng khiếu: ((Thí sinh đánh dấu  vào các môn muốn dự thi; có thể dự thi nhiều môn. Ví dụ, chọn các môn 

Đọc diễn cảm và Hát, Hát - Nhạc) 

Kể chuyện – Đọc diễn cảm                                Hát - Múa                        Đọc diễn cảm và Hát 

 

Hồ sơ bao gồm 

 01 túi hồ sơ;  

 02 ảnh 4x6 kiểu chứng minh thư, mới chụp 

chưa quá 6 tháng (mặt sau ghi rõ họ tên, 

ngày, tháng năm sinh); 

 02 bì thư có dán tem và ghi địa chỉ người 

nhận (trường sẽ dùng bì thư này để gửi Phiếu 

báo dự thi và kết quả thi cho thí sinh).   

Người nhận hồ sơ 

 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong 

phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai 

tôi xin chịu xử lý theo quy định hiện hành 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Quảng Trị, ngày  …  tháng  … năm 2022 

Chữ ký của thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Thí sinh có thể tự in 02 bản phiếu này, dán 01 bản lên mặt ngoài túi hồ sơ và để một phiếu vào trong túi. 

 - Thí sinh dán 01 ảnh lên phiếu ở mặt ngoài túi hồ sơ, ảnh còn lại để trong túi hồ sơ. 

Ảnh 46 

Số phiếu: 


