
uBND HuYỆN THANH TRÌ 

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                      

Tứ Hiệp, ngày      tháng      năm 2021 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6 

Năm học 2021 – 2022 

 

Kính gửi: Ban tuyển sinh trường THCS Chu Văn An 

 

1. Họ và tên học sinh:.............................................................. Nam/Nữ: ..............; Dân tộc:.................  

- Ngày sinh: .................................................. Nơi sinh (Tỉnh, TP):.....................................................  

- Mã số HS:......................................................... Mật khẩu:.................................................................. 

- Đối tượng chính sách: ........................................................................................................................... 

- Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................................. 

- Hiện đang cư trú tại: ...................................................................................... ...................................... 

- Năm học 2020 - 2021 là học sinh trường tiểu học:....................................................................... 

2. Họ tên bố: .......................................................... Năm sinh: ............... Điện thoại ............................. 

Số CMND hoặc thẻ CCCD của bố: ..................................................................................................... 

3. Họ tên mẹ: ......................................................... Năm sinh: ............... Điện thoại ............................. 

Số CMND hoặc thẻ CCCD của mẹ: ..................................................................................................... 

4. Họ tên người đỡ đầu (nếu có): ................................................................ Năm sinh:.........................  

    Điện thoại ................................................................................................................................................. 

5. Kết quả các năm ở cấp Tiểu học: (Điền vào trang sau) 

 

Tôi viết đơn này đề nghị Ban tuyển sinh trường THCS Chu Văn An cho con tôi được 

đăng ký xét tuyển vào lớp 6 năm học 2021 – 2022 của quý trường. Nếu được nhận vào học, 

gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường. 

    Tôi xin chân thành cảm ơn! 

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

PHỤ HUYNH HỌC SINH 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



*) Thống kê kết quả học bạ, các giải HSG về văn hóa từ cấp huyện trở lên và các giải về TDTT, văn nghệ, mỹ thuật từ cấp TP 

trở lên: 

    - Giải cấp Quốc gia trở lên:...............................................................................................................................................................................................  

 Lớp 
Giải VH  

cấp TP 

Huy chương các cuộc 

thi khác 
Giải TDTT, 

VN, MT 

Giải VH cấp huyện Điểm KT CN Khen thưởng 

cấp trường Nhất Nhì Ba KK Toán TV T.A 
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Tổng            

*) Ghi chú: -  Cột (2): ghi ngắn ngọn là: Giải Nhất Toán mạng, Giải Nhì Anh mạng,.... Cột (3) và (4) chỉ điền 1 giải cao nhất từ cấp TP trở lên (VD: Cột (3) 

ghi HCV ASMO(V1), HCB ASMO(V2)...; Cột (4) ghi HCV Bơi, HCB Karataedo...). Cột (5) -> (8) ghi ngắn gọn là: Toán mạng, Anh mạng, ĐT Toán học... 

Cột (9)-> (11) điền số điểm KT cuối năm. Cột (12) ghi ngắn gọn: HTXS, HT Tốt. 


