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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
LÂM ĐỒNG 

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

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

NĂM HỌC 2020-2021 
 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường THPT (1) ......................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  

Họ tên học sinh (2) .......................................................................................................................   Nam:              Nữ:        (3) 

Sinh ngày ......../ .......  / ...............  tại huyện (thành phố):  ...................................... tỉnh ......................................................  

Học sinh lớp 9 trường ................................................................................. ............. huyện (thành phố) .................................  

Họ tên cha:............................................................... dân tộc .................... nghề nghiệp: .........................................................  

Họ tên mẹ: ............................................................... dân tộc .................... nghề nghiệp: .........................................................  

Hộ khẩu thường trú của gia đình: Tại số nhà ..........  đường ....................................... ............thôn (khu phố) ..........................  

xã (phường, thị trấn):................................................ huyện (thành phố): ................................................................................  

Số điện thoại liên hệ (4) ...........................................................................................................................................................  
* KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM CÁC NĂM HỌC THCS:  

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 
HK HL Điểm HK HL Điểm HK HL Điểm HK HL Điểm 

            
Xếp loại tốt nghiệp THCS: ...................................................... 

Kiểm tra của trường THPT (6):............................................................................................................................................................. 

* GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN TRƯỜNG THPT KHÔNG 
CHUYÊN, TRƯỜNG PTDTNT  (7):  

HS gạch 
Chéo X (3)  Trường ghi 

Đ hoặc S (8) 
 a)  - Con liệt sĩ:    
 - Con thương binh, con bệnh binh, con những người được hưởng chế độ như thương binh có tỷ 

lệ mất sức lao động từ 81% trở lên: 
   

 - Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động 
kháng chiến từ Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 trở về trước: 

   

 b) - Con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 
con thương binh, bệnh binh, con của người được hưởng chế độ như thương binh có tỷ lệ mất 
sức lao động dưới 81%: 

   

 c) - Người dân tộc thiểu số, người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số:    
  - Người học đang sinh sống, học tập tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.     
 Tổng số điểm Ưu tiên: 

 

(9)  (10)
 

 
* GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG TRƯỜNG THPT KHÔNG 
CHUYÊN BIỆT (11): 

HS gạch 
Chéo X (3) 

 Trường ghi 
Đ hoặc S (8) 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tại trường phổ thông dân tộc nội trú:    

- Giấy khai sinh đối với học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người:    

- Giấy xác nhận khuyết tật của UBND cấp xã (phường) theo Quy định tại Thông tư số 
01/2019/TT-BLĐTBXH  ngày 02/01/2019: 

   

- Giấy xác nhận đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao:    

- Giấy xác nhận đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT:    

 

* GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG TRƯỜNG PTDTNT (12): 
HS gạch 

Chéo X (3) 
 Trường ghi 

Đ hoặc S (8) 
- Giấy khai sinh đối với học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người:    

- Giấy xác nhận đối với học sinh là người dân tộc thiểu số đạt giải cấp quốc gia về văn hóa; văn 
nghệ; thể dục thể thao: 

   



Đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021 như sau: 
 

1. Đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên (3):  Chuyên Thăng Long:   Chuyên Bảo Lộc: 

Môn thi Chuyên (NV1): ................................       Môn thi Chuyên (NV2):......................................  

2. Đăng ký dự tuyển vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (3):  

PT DTNT THPT tỉnh LĐ:                             PT DTNT THCS và THPT liên huyện phía Nam tỉnh LĐ:  
3. Đăng ký dự tuyển vào Trường THPT không chuyên biệt (13): 

- Đăng ký xét tuyển theo địa bàn tại trường ............................................................................................. 

- Đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng tại trường: (14) 

+ Trường NV1:............................................................................ ................................................................ 

+ Trường NV2: ........................................................................................................................................ 

  
Nếu được trúng tuyển, em xin cam kết cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong, chấp hành 

nội quy, quy chế và theo học hết cấp tại trường được tuyển.  
..………………, ngày …… tháng 7 năm 2020 

CHA MẸ HỌC SINH 
Tôi là (cha, mẹ, người giám hộ,....):............................................... 
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.  
Nếu được vào học, tôi xin cam đoan sẽ động viên, nhắc nhở con 

mình chấp hành đầy đủ nội quy của nhà trường; thường xuyên liên lạc 
với nhà trường để giáo dục con mình học tập tốt. 

(Ký và ghi rõ Họ tên) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HỌC SINH  
(Ký và ghi rõ Họ tên) 

 

 
Xác nhận của trường THCS 

Ngày….....tháng...….năm 2020 
Người nhận và kiểm tra hồ sơ 

(Ký và ghi rõ Họ tên) 
 

 Xác nhận của trường THPT 
Ngày….....tháng...….năm 2020 
Người nhận và kiểm tra hồ sơ 

(Ký và ghi rõ Họ tên) 
 

 
 
 
 
 



HƯỚNG DẪN GHI ĐƠN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 
I. Giải thích các ghi chú:    
- (1):  Các trường thí sinh đăng ký dự tuyển.   
- (2): Họ tên viết chữ in hoa. 
- (3): Học sinh gạch chéo ở ô thích hợp. 
- (4): Thông tin về việc tuyển sinh, kết quả tuyển sinh sẽ được gửi đến số điện thoại liên hệ đã đăng ký tại mục 

này. Trường hợp phát hiện sai sót về việc đăng ký tuyển sinh (nguyện vọng, môn thi,...), chậm nhất là ngày 
15/7/2020 thí sinh phải liên hệ với nơi nộp đơn đăng ký để điều chỉnh. 

- (5): HS ghi kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của các năm THCS, quy ước: Giỏi ghi “G”, Tốt ghi “T”, Khá 
ghi “K”, Trung bình ghi “TB”, Yếu ghi “Y”. Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học 
sinh trung học cơ sở được tính như sau: 

 a) Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi: 10 điểm; 
 b) Hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá: 9 điểm; 
 c) Hạnh kiểm khá và học lực khá: 8 điểm; 
 d) Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình: 7 điểm; 
 e) Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực khá: 6 điểm; 
 g) Các trường hợp còn lại: 5 điểm. 
- (6): Trường THPT kiểm tra kỹ và ghi nhận xét (đúng hoặc sai), nếu có sai sót phải ghi rõ sai sót. 
- (7): Để cộng thêm điểm ưu tiên phải kèm giấy chứng nhận theo đơn này. 
- (8): Trường THPT ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) khi kiểm tra hồ sơ. 
- (9): HS ghi tổng số điểm ưu tiên. 
- (10): Trường THPT ghi tổng số điểm ưu tiên sau khi kiểm tra hồ sơ. 
- (11): Để được Tuyển thẳng vào lớp 10 trường THPT không chuyên phải kèm giấy chứng nhận theo đơn này.  
- (12): Để được Tuyển thẳng vào lớp 10 trường PT DTNT phải kèm giấy chứng nhận theo đơn này.  
- (13): HS chỉ chọn 1 trong 2 phương thức xét tuyển, phù hợp với quy định về vùng tuyển. 
- (14): Trường THPT đăng ký ở nguyện vọng 2 phải cùng địa bàn huyện (thành phố) với trường đăng ký ở 

nguyện vọng 1. 
II. Chế độ tuyển thẳng, ưu tiên: 
1. Tuyển thẳng vào trung học phổ thông không chuyên biệt các đối tượng sau đây: 
- Học sinh tốt nghiệp THCS tại trường phổ thông dân tộc nội trú; 
- Học sinh là người dân tộc rất ít người (gồm các dân tộc: Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Ngái, Cống, Bố 

Y, Cơ Lao, Lô Lô, Mảng, Lự, Chứt, Pà Thẻn, La Ha, La Hủ - theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 
09/5/2017của Chính phủ quy định về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học 
sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người); 

- Học sinh khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật của UBND cấp xã (phường) theo Quy định tại Thông tư số 
01/2019/TT-BLĐTBXH  ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật 
cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.  

2. Tuyển thẳng vào trường PTDTNT các đối tượng sau: 
- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; 
- Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng dự tuyển đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; 

thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học. 
3. Chế độ ưu tiên: 
- Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng: 
+ Con liệt sĩ; 
+ Con thương binh, con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận 

người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương 
binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”. 

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 



+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; 
+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945. 
- Cộng 1.5 điểm cho một trong các đối tượng: 
+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 
+ Con thương binh, con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận 

người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 
thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”. 

- Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng:  
+ Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; 
+ Người dân tộc thiểu số; 
+ Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
  Trong trường hợp học sinh thuộc hơn một đối tượng được hưởng ưu tiên nêu trên, chỉ được chọn loại ưu tiên 

cao nhất. 
III. Phương thức xét tuyển 
Các trường THPT sau đây xét tuyển theo địa bàn (cấp xã, thôn): 
- Huyện Lạc Dương: Các trường THPT Langbiang; THPT Đạ Sar. 
- Huyện Đam Rông: Trường THPT Đạ Tông; THPT Nguyễn Chí Thanh; THPT Phan Đình Phùng. 
- Huyện Đạ Huoai: Trường THPT Đạ Huoai; THPT Thị trấn Đạm Ri. 
- Huyện Đạ Tẻh: Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh; THPT Đạ Tẻh. 
- Huyện Cát Tiên: Trường THPT Cát Tiên; THPT Gia Viễn; THPT Quang Trung. 
- Huyện Di Linh: Trường THPT Di Linh; THPT Trường Chinh; THPT Nguyễn Huệ; THPT Lê Hồng Phong; 

THPT Nguyễn Viết Xuân; THPT Phan Bội Châu. 
- Huyện Đức Trọng: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. 
- Huyện Lâm Hà: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng; THPT Thăng Long; THPT Lê Quý Đôn. 
- Huyện Bảo Lâm: Trường THPT Bảo Lâm; THPT Lộc Thành; THPT Lộc An; THCS&THPT Lộc Bắc. 
- Thành phố Đà Lạt: Trường THCS&THPT Tà Nung; THCS&THPT Xuân Trường. 
Ngoài các trường THPT nêu trên, là nhóm trường xét tuyển theo nguyện vọng. 
* LƯU Ý:  
- Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên không được xét tuyển vào lớp 10 PTDTNT, THPT không chuyên. 
- Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 PTDTNT không được xét tuyển vào lớp 10 THPT không chuyên. 
- Đơn đăng ký đồng thời các trường THPT không chuyên biệt có phương thức tuyển sinh khác nhau là đơn 

không hợp lệ. 
- Chậm nhất 11 giờ 30 sáng ngày 13/7/2020, thí sinh đang học lớp 9 các trường THCS trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng nộp đơn này cho trường THCS nơi đang học, thí sinh tự do nộp đầy đủ hồ sơ trực tiếp cho trường THPT nơi 
đăng ký tuyển sinh.  

- Thông tin học sinh đăng ký trong đơn xin dự tuyển không được thay đổi sau khi hết thời hạn đăng ký dự tuyển.  


