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I. Điểm chuẩn xét tuyển:  

Nguyện vọng 1: 27.50 điểm,  

Nguyện vọng 2: 28.50 điểm;  

Nguyện vọng 3: 29.50 điểm. 

II. Các bước tiến hành (HS các nguyện vọng làm cùng một thời điểm sau) 

 Xác nhận nhập học: Từ 13:30 ngày 10/7 đến 12/7/2022 (Sau thời gian trên hs không 

làm việc này coi như hs bỏ học) 

1. Đến trường nơi học lớp 9 nhận mã học sinh và mật khẩu 

2. Ngồi ở nhà, vào trang web http://tsdaucap.hanoi.gov.vn làm thủ tục xác nhận nhập 

học trực tuyến và in ra Giấy xác nhận nhập học trực tuyến  

 Thu hồ sơ Từ 19/7 đến 22/7/2022 (Sáng từ 7:30 đến 11:30, chiều từ 14:00 đến 17:30)  

3. Chuẩn bị 1 túi đựng các hồ sơ sau và mang đến trường nộp (lưu ý, nhà trường sẽ từ 

chối nếu hs không đủ hồ hơ hoặc hồ sơ không hợp lệ, hs không nộp trong thời 

gian này đồng nghĩa với việc bỏ học và sẽ bị gạch tên)  

Có 8 loại, sắp lần lượt theo thứ tự sau 

1) Giấy khai sinh (bản sao, trích lục); 

2) Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệpTHCS tạm thời 

(đối với HS tốt nghiệp THCS năm học 2021 - 2022). 

3) Học bạ (bản chính); 

4) Sổ hộ khẩu, Hộ khẩu thường trú (bản công chứng) hoặc Giấy xác nhận học sinh hoặc 

bố/mẹ cư trú tại địa bản của công an cấp phường, xã, thị trấn thuộc Hà Nội (nếu có); 

5) Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy cho phép được học vượt 

lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở câp học dưới (nếu có); 

6) Giấy xác nhận “không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc Vi 

phạm pháp Iuật” do chính quyên câp xã, phường nơi cư trú câp (đối với thí sinh tự do). 

7) Phiếu báo kết quả thì vào 10. 

8)  Giấy xác nhận nhập học trực tuyến. (HS in ra khi nhập học trực tuyến từ 10/7-

12/7 đã nói ở mục 2). 
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III. Về chọn lớp (đọc kỹ và suy nghĩ kỹ trước ngày 19/7) 

Từ năm học tới, học sinh lớp 10 sẽ học 7 môn bắt buộc, 3 chuyên đề lựa chọn và 5 môn 

tự chọn, nhà trường dự kiến xây dựng 4 nhóm lớp với các môn tự chọn và chuyên đề 

lựa chọn như sau (gôm T, X, TX1, TX2) 

Nhóm 

lớp 

5 MÔN HỌC LỰA CHỌN 

3 Chuyên đề lựa 

chọn Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội 
Công nghệ  và 

Nghệ thuật 

T Lý, Hóa, Sinh Sử Tin Toán, Lý, Hóa 

X Hóa Sử, Địa, Giáo dục 

kinh tế và pháp 

luật 

Công nghệ Toán, Văn, Anh 

TX1 Sinh, Hóa Sử, Giáo dục kinh 

tế và pháp luật 

Công nghệ Toán, Văn, Anh 

TX2 Lý, Hóa Sử, Địa Tin Toán, Văn, Anh 

Mỗi học sinh có tối đa 4 nguyện vọng (NV) chọn lớp, nếu không đủ tiêu chuẩn 

NV1 nhà trường sẽ xét đến NV2,3,4 theo thứ tự. Học sinh tham khảo ý  kiến người 

thân và suy nghĩ kỹ trước khi điền phiếu đăng ký (nhà trường sẽ phát phiếu đăng ký khi 

đến nộp hồ sơ) 

IV. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ (Tầng 2 nhà A) 

 Để tránh ùn tắc, chen lấn, bộ phận thu hồ sơ được chia thành nhiều bàn, tiến hành phát 

phiếu và thu hồ sơ theo số thứ tự ghi trên phiếu đó. Thí sinh nhận phiếu từ cổng trường và tìm 

đến đúng bàn thu hồ sơ. Trước khi nộp cần xếp theo thứ tự quy định và cho vào 1 bì hồ sơ. 

Bên ngoài nghi rõ danh mục hồ sơ bên trong theo thứ tự. Đặt hồ sơ vào bàn thu tương ứng 

theo thứ tự rồi chờ đến lượt để ký xác nhận vào biên bản thu hồ sơ. 

 Thí sinh đến nhận phiếu đăng ký nguyện vọng học lớp định hướng tại bàn theo hướng dẫn 

(đã nói ở mục III).  

 TM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2022 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 
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