
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN DỰ THI KỲ THI  

TUYỂN SINH LỚP 10 BỔ SUNG CHO LỚP CHUYÊN, TÍCH HỢP 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT ............................................................................ 

Họ và tên thí sinh (ghi chữ IN HOA):  .....................................................................................   

Ngày sinh:  ................  Nam, Nữ: ...........  Nơi sinh (Tỉnh, TP)  .............................................   

Học sinh trường:  ..................................................................................  Lớp: ..........................   

Điện thoại học sinh:  ....................................    Điện thoại phụ huynh:  ...................................     

 

Trường đăng ký dự thi bổ sung lớp 10 chuyên: ................................................................................ 

(một trong các trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Gia Định và 

THPT Nguyễn Thượng Hiền) 

Môn chuyên dự thi: ......................................... 

Điểm trung bình cuối kỳ 1 năm học 2022 - 2023 của môn dự thi: ................... 

Tôi đã xem xét kỹ những điều kiện dự thi và xin cam kết TÔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI. 

 

XÁC NHẬN CỦA CHA, MẸ, NGƯỜI GIÁM HỘ HỌC SINH          Ngày       tháng      năm 2022 

Tôi là cha, mẹ, người giám hộ của học sinh: ....................................... THÍ SINH KÝ TÊN 

Đã đọc kỹ và hoàn toàn nhất trí với nội dung đơn trên đây của con tôi. (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

                               (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

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

 

Lưu ý:   

1- Học sinh xem thông báo trên website https://www.hcm.edu.vn/ để biết thêm thông tin về Kỳ thi tuyển 

sinh lớp 10 bổ sung cho lớp chuyên, tích hợp năm học 2022 - 2023. 

2- Hình dán kèm theo đơn mặc đồng phục học sinh của trường đang học. 

3- Học sinh nộp đơn về phòng Học vụ của trường đang học để nhà trường chuyển hồ sơ về trường THPT 

chuyên Trần Đại Nghĩa. 
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Mẫu 1 - Bổ sung chuyên 


