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

                            

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN 
NĂM HỌC 2020 – 2021 

 
 

Kính gửi: Trường THPT Chuyên ……………………................................ 

 
 

 Họ tên học sinh:.............................................................................  Nam, nữ: ....................  
 Ngày, tháng, năm sinh: ... / ........ /...........  tại tỉnh: ................................................................  

Địa chỉ hộ khẩu thường trú: .................................................................................................  
Địa chỉ liên hệ:.....................................................................................................................  
Là học sinh lớp 9 trường: ....................................................huyện (thành phố): ..................  
Đã đăng ký tham gia tuyển sinh đại trà tại trường THPT: ....................................................  
Đăng ký dự thi vào lớp 10 Chuyên theo các nguyện vọng như sau: 
 + Nguyện vọng 1: ......................................  
 + Nguyện vọng 2: ......................................   

Điện thoại liên hệ: ........................................................... 
Nếu được trúng tuyển vào trường, em sẽ bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ (bản chính) và cam 

kết cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong, chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường.
  

            ........ ......., ngày .......  tháng 6 năm 2020 
XÁC NHẬN CỦA  

CHA, MẸ, NGƯỜI GIÁM HỘ HỌC SINH 
Tôi là (cha, mẹ, người giám hộ): .............................. 

 của học sinh ............................................................. 
................................................................................... 
Tôi ký tên dưới đây xác nhận đã đọc kỹ, hiểu rõ và hoàn 
toàn nhất trí với nội dung trong đơn đăng ký của con tôi 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

HỌC SINH KÝ TÊN 
 (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN 
 

* ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 
- Đối tượng tuyển sinh: là người học đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc 

chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT. 
- Điều kiện dự tuyển: xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên và xếp 

loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.  
Trường hợp thí sinh không đúng đối tượng tuyển sinh hoặc không đủ điều kiện dự tuyển sẽ không 

được công nhận kết quả trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên. 
* HỒ SƠ DỰ THI GỒM CÓ:  
- Hai (02) ảnh cỡ 03 cm x 04 cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân); 
- Bản sao sổ hộ khẩu hợp; 
- Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên (theo mẫu);  
- Học sinh các năm trước (còn trong độ tuổi tuyển sinh theo quy định) chưa trúng tuyển vào lớp 10 cần 

nộp thêm giấy chứng nhận của địa phương xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không 
giam giữ hoặc vi phạm pháp luật. 

* LỊCH THI, THỜI GIAN LÀM BÀI THI 

Ngày thi Buổi Môn thi Bắt đầu tính giờ 
làm bài 

Thời gian làm bài 

13/7/2020 Chiều 
14 giờ 00: Học sinh có mặt tại điểm thi làm thủ tục dự thi,  

đính chính sai sót (nếu có), học Quy chế thi. 
Sáng Không chuyên Ngữ văn 08 giờ 00 90 phút 

14/7/2020 
Chiều Không chuyên Tiếng Anh 14 giờ 00 60 phút 
Sáng Không chuyên Toán 08 giờ 00 90 phút 

Toán 
Sinh 

Vật lý 
Ngữ văn 

15/7/2020 
Chiều Môn chuyên 

Tiếng Pháp 

14 giờ 00 120 phút 

Tin học 
Hóa học 
Địa lý 

Lịch sử 
16/7/2020 Sáng Môn chuyên 

Tiếng Anh 

08 giờ 00 120 phút 

* HÌNH THỨC THI 

 + Môn Tiếng Anh (chuyên) và Tiếng Pháp thi bằng hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận. 

+ Môn Tiếng Anh (không chuyên) thi bằng hình thức trắc nghiệm. 

+ Môn Tin học thi bằng hình thức lập trình trên máy vi tính. 

+ Các môn thi còn lại thi bằng hình thức tự luận. 

* LƯU Ý:  

- Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên không được xét tuyển vào lớp 10 THPT đại trà. 

- Học sinh tốt nghiệp THCS tại tỉnh Lâm Đồng năm học 2019-2020 nộp hồ sơ tại trường THCS nơi học 
sinh đang học.  

- Thí sinh tự do nộp hồ sơ tại trường THPT chuyên, nơi học sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi. 
 


