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ĐƠN XIN DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017 
 

Kính gửi : Hội đồng Tuyển sinh Trƣờng Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ 

1. Họ tên thí sinh:………………………… ……………..........Nam            Nữ  

2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………Nơi sinh:…………………………................. 

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

3. Hộ khẩu thƣờng trú: .............................................................................................................. 

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

4. Đăng ký xét tuyển vào lớp 10 (chọn 1 trong 2 phƣơng thức sau): 

4.1. Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THCS: 

TT Lớp 
Kết quả học tập 

Toán Ngữ văn Ngoại ngữ 

1 Lớp 6    

2 Lớp 7    

3 Lớp 8    

4 Lớp 9    

4.2. Xét tuyển theo kết quả thi vào lớp 10 năm học 2016 - 2017: 

Toán: .......... điểm; Ngữ văn ........... điểm; Ngoại ngữ .......... điểm. 

Điểm ưu tiên:..................điểm, ghi rõ diện ưu tiên gì:................................................................... 

Điểm khuyến khích:...............điểm, ghi rõ diện khuyến khích gì:................................................. 

Địa chỉ gửi giấy báo kết quả xét tuyển:  

Người nhận ……………................................................; Điện thoại ....................................................... 

Số nhà………................; Đường (thôn/bản).............................................................................................;  

Xã (phường/thị trấn)...............................................Huyện (Quận)............................................................; 

Tỉnh (Thành phố)...................................................................................................................................... 

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi 

hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành./. 

 

Chữ ký của phụ huynh học sinh 
 

 

 

Ghi chú:  

............., ngày…....tháng..….. năm 20…..... 

Ngƣời đăng ký 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

1. Nộp Đơn xin dự tuyển, bản sao học bạ có công chứng hoặc chứng nhận kết quả thi vào lớp 10. 

2. Nhận hồ sơ đến hết ngày 05 tháng 9 năm 2016, nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi qua đường Bưu 

điện theo địa chỉ sau:Phòng tuyển sinh - Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ  - TP Phủ Lý - 

Hà Nam. 

    Mọi chi tiết liên hệ số Điện thoại: 03513.840246;  Email: cdtlbb@gmail.com;  

hoặc xem trên Website: http://www.caodangthuyloibacbo.edu.vn     
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