
PHỤ LỤC V 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

SỞ GDĐT……………………………. MÃ SỞ: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

ĐỐI TƯỢNG THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP THPT, TRUNG CẤP 

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)     

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:                 

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)   Ngày   Tháng   Năm 

3.  a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương; sau đây viết tắt là tỉnh/thành phố): ………. 

b) Dân tộc (Ghi bằng chữ): ……………………………………….. 

 c) Quốc tịch nước ngoài     

4. CMND/CCCD (Ghi mỗi chữ số vào một ô)                         

5. Nơi thường trú:     
 

    
 

    
 

Mã tỉnh/thành phố Mã huyện (quận) Mã xã (phường) 

Ghi rõ tên tỉnh/thành phố, huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau: ………………….. 

Nơi thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1:   
 

Nơi thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn:   
 

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh/thành 

phố và ghi mã tỉnh, mã trường): 

Năm lớp 10…………………………………………………………..           

Năm lớp 11………………………………………………………….           

Năm lớp 12………………………………………………………….           

Tên lớp 12:…………………………………………………………. Mã tỉnh Mã trường 

7. Điện thoại ………………………………………… Email: ………………………………… 

8. Họ tên, điện thoại và địa chỉ người liên hệ: ……………………………………………….. 

CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong 

Phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu 

sai, tôi xin chịu xử lý theo các quy định 

hiện hành. 

Ngày     tháng      năm 2022 

Chữ ký của thí sinh 

  

Ảnh 

4x6 

Xác nhận người khai Phiếu này đang cư trú ở 

xã, phường ……………………….. 

huyện ……………………………… 

tỉnh ………………………………… 

Ngày     tháng     năm 2022 

(Ký tên và đóng dấu) 

  

 

 

 

 

Số phiếu: 


