
(Đăng ký vào lớp 10) 

1. Họ và tên:………………………………………………….2. Giới tính: ...................   

3. Ngày sinh:…../…../………4. Nơi sinh:……………………5. Dân tộc:...................   

6. Tôn giáo:……………………….7. Số điện thoại cá nhân: .......................................  

8. Email cá nhân: ……………………………………9. Facebook: ..............................   

10. Số CCCD/CMND:………………..……………  Đã gắn chip   Chưa gắn chip 

11. Ngày cấp: ……../…….../….………12. Nơi cấp:....................................................  

13. Địa chỉ thường trú: .................................................................................................  

14. Địa chỉ tạm trú: ......................................................................................................  

15. Nguyên quán: .........................................................................................................  

16. Khuyết tật:…………………………………17. Bệnh về mắt: ………………… ....  

18. Số thẻ Bảo hiểm Y tế: …………………......19. Đối tượng chính sách: ..................  

20. Bạn là:  Đội viên  Đoàn viên  Có cha người dân tộc  Có mẹ người dân tộc 
 

21. Họ và tên cha: .............................................. Năm sinh ..........................................  

22. Nghề nghiệp: ......................... .……….. 23. Số điện thoại ......................................   
 

24. Họ và tên mẹ: ............................................... Năm sinh ..........................................  

25. Nghề nghiệp: ......................................... 26. Số điện thoại ......................................  
  

27. Họ và tên người nuôi dưỡng:........................ Năm sinh ..........................................  

28. Nghề nghiệp: .........................................  29.Số điện thoại ......................................   
 

29. Tôi đã học THCS tại trường: .............................................. Năm học:  ...................  

30. Nay tôi có nguyện vọng đăng ký học lớp 10 theo chương trình GDPT 2018 song 

hành Trung cấp nghề năm học 2022– 2023:  Lớp thường  Lớp chất lượng cao 

31. Đăng ký khối và môn học tự chọn (chỉ được chọn 1 khối và 1 môn học trong khối): 

31.1. Khối tự nhiên:   Địa lý       Lịch sử 

31.2  Khối Xã hội:   Sinh học       Vật lý       Hóa học 

32. Buổi học:  Sáng   Tối   

33. Nghề trung cấp chọn học (tham khảo danh mục nghề trang 2):  .............................  
 

34. Bạn đã tiêm bao nhiêu mũi vắc xin phòng Covid-19:  1 mũi  2 mũi  3 mũi 

Mũi 1: Tên thuốc ......................... Ngày tiêm: ................... Nơi tiêm ............................  

Mũi 2: Tên thuốc ......................... Ngày tiêm: ................... Nơi tiêm ............................  

Mũi 3: Tên thuốc ......................... Ngày tiêm: ................... Nơi tiêm ............................  
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PHỤ LỤC 

CÁC DANH MỤC KÈM THEO  
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BỆNH VỀ MẮT KHUYẾT TẬT VẮC XIN NGHỀ TRUNG CẤP 

Cận thị Khuyết tật vận động Pfizer Công nghệ Ô tô 

Viễn thị Khuyết tật nghe AstraZeneca Quản trị mạng máy tính 

Loạn thị Khuyết tật nói Moderna Quản trị Nhà hàng khách sạn 

Đục thủy tinh thể Khuyết tật nhìn Vero Cell Chăm sóc sắc đẹp 

Thái hóa điểm Khuyết tật thần kinh Sinopharm Thiết kế thời trang 

Bệnh khô mắt Khuyết tật tâm thần Sputnik V Điện công nghiệp 

Bệnh lát Khuyết tật trí tuệ Johnson Sữa chữa máy tàu thủy 

 Khuyết tật tự kỷ Abdala Logistics 

   Điều khiển phương tiện thủy 

nội địa 
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