HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Mã Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa: 41
2. Số phiếu: (bằng số) Được sử dụng để phân biệt giữa phiếu này và phiếu khác trong
một đơn vị.
Phần A: THÔNG TIN CÁ NHÂN
3. Nơi sinh: chỉ ghi tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung Ương. Ví dụ: Không ghi Nha
Trang mà ghi Khánh Hòa. Các thông tin từ Mục 1 đến Mục 3 đều lấy giấy khai sinh
làm gốc.
Nếu sinh ở nước ngoài: Nơi sinh ghi rõ tên quốc gia theo tiếng Việt (Ví dụ: Thái Lan,
không ghi Thailand);
Dân tộc: Chọn trong danh sách, nếu không có trong list thì chọn dân tộc khác để nhập.
Đối với thí sinh là người nước ngoài (Quốc tịch):
- Mục a) Nơi sinh và mục b) Dân tộc: Để trống (không ghi gì cả)
- Mục c) Quốc tịch nước ngoài: đánh dấu X vào ô vuông bên cạnh
4. Số CMND. Có 3 trường hợp sau:
- Chưa có CMND/CCCD: Đánh dấu vào ô Không có CMND.
- Có CMND dạng 12 chữ số: Điền mỗi số vào một ô
- Có CMND dạng 9 chữ số: Bỏ 3 ô đầu, bắt đầu chữ số đầu tiên ở vị trí thứ 4.
TS đã đăng ký sơ tuyển phải dùng CMND thống nhất khi ĐKDT và đăng ký sơ tuyển.
5-Hộ khẩu thường trú:
a) Mã tỉnh: Khánh Hòa: 41.
b) Mã Huyện: Danh mục Mã huyện (đính kèm)
c) Mã xã: Danh mục Mã xã (Đính kèm). Có 76 xã Khu vực 1 gồm (40 xã Khó khăn và
36 xã đặc biệt KK)
Lưu ý: Đối với thí sinh không thuộc các xã KV1 bỏ trống mục Mã xã.
Hướng dẫn điền 2 ô bên dưới mục 5
MỤC SỐ 5: Nguyên tắc thu gọn
- Đánh dấu cả 2 ô khi: Dân tộc khác Kinh + 35 xã ĐBKK
- Chỉ đánh dấu Ô bên trái khi: Dân tộc khác Kinh + 41 xã Khó khăn trong
danh mục.
- Chỉ đánh dấu Ô bên phải khi: Dân tộc Kinh + 35 xã ĐBKK
6-Nơi học THPT: (Danh mục trường THPT đính kèm)
Tên lớp quy định như sau:
- Các lớp chính qui nhập tên lớp bình thường;
- Các lớp phổ cập nhập tên lớp theo qui định là PC;
- Đối với thí sinh tự do tên lớp là TDO (Liên quan đến mục 11)
7-Điện thoại và email: Cần nhập chính xác để thí sinh thuận tiện trong việc tra cứu.

8-Địa chỉ liên hệ: Chỉ nhập thông tin số nhà/tổ/thôn và xã (nếu xã không thuộc khu vực
1, nếu xã thuộc khu vực 1 không cần nhập)
Phần B: THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI
9-Có dùng kết quả thi để xét tuyển ĐH, CĐ: Nếu để trống thì bỏ trống cả phần D.
10-Dành cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2020-2021 (Chính thức)
11-Thí sinh đã học lớp 12 từ năm học 2019-2020 trở về trước (Tự do)
- Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT có học bạ theo chương trình
nào phải đăng ký dự thi theo quy định của chương trình đó; (Có liên quan mục 6)
12-Hội đồng thi: Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, Mã hội đồng 41
13-Nơi đăng ký dự thi: Tên trường thí sinh nộp hồ sơ (Danh mục Trường THPT)
14-Đăng ký bài thi môn thi
a) Bài thi: Dành cho thí sinh chính qui, chỉ chọn mục a, không chọn mục b
Lưu ý:
- Chỉ được đánh dấu vào 1 ô KHTN hoặc 1 ô KHXH (như năm 2019)
- Thí sinh GDTX có thể chọn đăng ký dự thi cả bài thi Ngoại ngữ để dùng điểm
bài thi này xét tuyển sinh ĐH, CĐ; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp;
b) Môn thi thành phần: Dành cho thí sinh TỰ DO. Lưu ý: Không được chọn chéo
môn tổ hợp (Ví dụ: Chọn môn Hóa học và môn Địa lý)
15-Miễn thi Ngoại ngữ:
- Miễn thi tốt nghiệp nhưng vẫn được phép đăng ký ở mục 14 để xét tuyển CĐ, ĐH;
- Thí sinh được sử dụng chứng chỉ môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học
tại trường để được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp;
- Các trường hợp được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT
được quy định tại công văn của Bộ GDĐT (hiện còn dự thảo như năm 2019);
Phần C: THÔNG TIN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
16-Điểm Bảo lưu:
Phòng QLCL sẽ gửi điểm bảo lưu làm cơ sở để các trường đối chiếu;
* Ảnh của thí sinh: là ảnh màu cỡ 4x6 cm, kiểu Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn
cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng; có thể scan
ảnh đã nộp hoặc nhập từ file ảnh hoặc chụp ảnh trực tiếp; độ phân giải là 400x600
pixels và phải được gắn đúng với thí sinh.
Phần chữ ký của lãnh đạo nhà trường cần lưu ý: ký lệch về trái để việc đóng dấu
được thuận tiện (1 dấu vừa ảnh, vừa chữ ký)
- Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT được chọn địa điểm nộp
hồ sơ ĐKDT tại một trong các điểm ĐKDT cho thí sinh tự do do các sở GDĐT quy
định nhưng phải dự thi tại Điểm thi mà các thí sinh đang học THPT của đơn vị
ĐKDT đó được dự thi theo quy định.

Phần D: THÔNG TIN XÉT TUYỂN SINH CĐ, ĐH
17-Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Theo quy chế, đủ hồ sơ.
18-Khu vực tuyển sinh: Phần mềm tự động xác định. Trong quá trình nhập hồ sơ, nếu
phần mềm báo khu vực khác thí sinh khai báo, nhà trường cần kiểm tra lại để xác minh.
Trong trường hợp thắc mắc không thống nhất được có thể trao đổi với Phòng QLCL để
báo Bộ (điều chỉnh danh mục trên hệ thống)
Lưu ý: Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được
cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo
khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có
mức ưu tiên cao hơn; nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại các khu vực có mức ưu tiên
khác nhau thì hưởng ưu tiên theo khu vực có thời gian đóng quân dài hơn; nếu dưới 18
tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ";
19-Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:
- Đối với thí sinh chính thức hoặc thí sinh tự do chưa tốt nghiệp ghi: 2020;
- Đối với thí sinh đã tốt nghiệp cần ghi rõ năm tốt nghiệp để xác định ưu tiên khu vực.
20-Liên thông (nếu có)
21-Thí sinh đăng ký nguyện vọng: Chú ý môn thi và tổ hợp môn. Có liên quan đến mục
9.

