
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 

TRƢỜNG THPT KON TUM NĂM HỌC 2022 – 2023 
 

Kính gửi: Ông Hiệu trưởng Trường THPT Kon Tum 

1. Họ và tên:.................................................................... Nam/Nữ:.............Dân tộc:.............. 
                   (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

2. Ngày, tháng, năm sinh:  ........................................ Nơi sinh (ghi tỉnh): .................................  

3. Hộ khẩu thường trú (thôn (tổ), xã(phường), huyện (thành phố), tỉnh):  ................................  

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

4. Địa chỉ liên lạc thuận lợi nhất............................................................................................... 

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

Điện thoại liên lạc (thứ nhất) : ...................................................................................................  

Điện thoại liên lạc (thứ hai) : .....................................................................................................  

5. Đã tốt nghiệp THCS tại Trường:  .......................................... xã (phường) ...........................  

huyện (thành phố): ................................................................... tỉnh:  .........................................  

6. Kết quả xếp loại Học lực, Hạnh kiểm 4 (bốn) năm học cấp THCS 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

Học lực 
Hạnh 

kiểm 
Học lực 

Hạnh 

kiểm 
Học lực 

Hạnh 

kiểm 
Học lực 

Hạnh 

kiểm 

Điểm 

Trung bình 
         

7. Đối tượng được tuyển thẳng (nếu có): ...................................................................................  

8. Đối tượng ưu tiên (nếu có) .....................................................................................................  
                                         (Ghi rõ đối tượng ưu tiên và điểm cộng tương ứng) 
9. Nay em viết đơn này xin được dự thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Kon Tum năm 

học 2022 – 2023 theo các nguyện vọng ưu tiên theo thứ tự sau:  

Nguyện vọng 1: Trường THPT.......................................... cùng với tổ hợp 5 (năm) môn 

học lựa chọn:............................................................................................................................. 

Nguyện vọng 2: Trường THPT.......................................... cùng với tổ hợp 5 (năm) môn 

học lựa chọn:............................................................................................................................. 

Nguyện vọng 3: Trường THPT.......................................... cùng với tổ hợp 5 (năm) môn 

học lựa chọn:............................................................................................................................. 

        

      Kon Tum, ngày ...... tháng  5 năm 2022 

                         Ngƣời làm đơn
1
 

                               (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

                                                      
1
 Học sinh đọc kỹ Lƣu ý ở mặt sau của đơn này để ghi đúng đăng ký dự thi. 



LƢU Ý 

1. Hồ sơ dự tuyển 

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu do nhà trường phát hành), phần nguyện vọng yêu cầu 

thí sinh ghi đầy đủ 03 nguyện vọng xét tuyển khác nhau;  

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ; 

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời; 

- Học bạ cấp THCS (bản chính); 

- Bản chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc văn bản xác nhận thông tin về cư trú do 

cấp có thẩm quyền cấp;  

- 01 ảnh 4 x 6 cm, phía sau ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, học sinh trường; 

- Các loại Giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền 

cấp (bản sao có chứng thực);  

- Đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có giấy xác 

nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp 

luật do UBND xã, phường, thị trấn cấp.  

 Chú ý: Thời gian phát hành hồ sơ dự tuyển từ ngày 20/5/2022. Thời gian nộp hồ sơ 

dự tuyển sinh từ ngày 25/5/2022 đến ngày 11/6/2022. 

2. Đăng ký nguyện vọng chọn trƣờng THPT đồng thời với việc chọn nguyện vọng   

Học sinh có thể đăng ký cả 3 (ba) nguyện vọng cùng vào một trường THPT nhưng các 

tổ hợp môn học lựa chọn phải khác nhau hoặc đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT 

khác nhau cùng địa bàn tuyển sinh theo các tổ hợp môn học lựa chọn của trường đó). Thí 

sinh xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường THPT nào phải dự thi tại trường đó. 

Sau khi có kết quả thi tuyển, học sinh được phép thay đổi nguyện vọng xét tuyển sinh 

một lần (trước ngày 24/6/2022) trong đó nguyện vọng 1 chỉ có thể thay đổi giữa các tổ hợp 

môn lựa chọn của trường mà thí sinh thi tuyển (tại nơi đăng ký dự thi). 

  Thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu 

tiên của nguyện vọng đăng ký. Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều tổ hợp 

môn, nhiều trường thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện 

vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách 

các nguyện vọng đã đăng ký.  

 3. Tổ hợp gồm 5 (năm) môn học lựa chọn tại trƣờng THPT Kon Tum (6 tổ hợp) 

STT 
Tổ hợp gồm 5 (năm) môn học lựa 

chọn 

Cụm chuyên đề lựa chọn 

ứng với tổ hợp môn lựa chọn 

Số 

lớp 

Số học 

sinh 

Ghi 

chú 

1 
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật, Tin học 
Toán, Vật lí, Hóa học 5 200 

Tổng 

chỉ 

tiêu 

tuyển 

sinh 

480 

học 

sinh 

2 
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin 

học 
Toán, Hóa học, Sinh học 2 80 

3 

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, 

Công nghệ: Định hƣớng nông 

nghiệp 

Toán, Sinh học, Công nghệ: Định 

hƣớng nông nghiệp 
1 40 

4 
Vật lí, Hóa học, Địa lí, Tin học, Công 

nghệ: Định hƣớng công nghiệp 

Tin học, Vật lí, Công nghệ:  

Định hƣớng công nghiệp  
1 40 

5 
Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật, Vật lí, Tin học 
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 2 80 

6 
Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật, Sinh học, Tin học 

Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục kinh 

tế và pháp luật 
1 40 



 


