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THÔNG BÁO 

Lịch làm thủ tục nhập học lớp 10 năm học 2022 – 2023 

 

I. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN 

1. Nguyện vọng 1: 39,5 điểm  

2. Nguyện vọng 2: 40,5 điểm 

3. Nguyện vọng 3: 41,5 điểm 

II. QUY TRÌNH NHẬP HỌC  

1. Xác nhận nhập học (bắt buộc): Học sinh (HS) chọn 1 trong 2 cách sau:  

1.1. Cách 1: Nhập học trực tuyến (tại nhà) 

- Thời gian: Từ 13h30 ngày 10/07/2022 đến 24h00 ngày 12/7/2022.  

- HS đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của Thành 

phố (qua trang web https://tsdaucap.hanoi.gov.vn hoặc ứng dụng Hà Nội SmartCity), chọn tên 

trường trúng tuyển, chọn xác nhận nhập học, chọn in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học và kết 

thúc quá trình. 

- Lưu ý: Đến 24 giờ 00 ngày 12/7/2022 tài khoản của HS sẽ được hệ thống tự động khóa 

chức năng xác nhận nhập học, HS không thể xác nhận nhập học hoặc thay đổi nguyện vọng trúng 

tuyển đã xác nhận trước đó. 

1.2. Cách 2: Nhập học trực tiếp tại trường THPT Mỹ Đình 

- Thời gian: + Ngày 10/7/2022: Từ 13h30 đến 17h00.  

   + Ngày 11,12/7/2022: Sáng 8h00 đến 11h30; Chiều 14h00 đến 17h00.  

- Khi đến làm thủ tục xác nhận nhập học trực tiếp, HS nộp bản sao Phiếu báo kết quả tuyển 

sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ 

tuyển sinh và xác nhận nhập học, tài khoản của HS sẽ được hệ thống tự động khóa. Nhà trường in 

Giấy báo xác nhận nhập học cho HS.  

Học sinh có thể nộp ngay hồ sơ nhập học (nếu có nhu cầu).  

 2. Nộp hồ sơ nhập học 

 HS đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung hoặc đã được xác nhận nhập học ở đợt 1 sẽ nộp Hồ sơ 

nhập học kèm theo Phiếu xác nhận nhập học (trực tuyến, trực tiếp) tại Trường THPT Mỹ Đình từ 

ngày 19/7/2022 đến ngày 22/7/2022. 

2.1. Thời gian nộp Hồ sơ nhập học:  

 Từ ngày 19/7/2022 đến hết ngày 22/7/2022 

   + Sáng từ 8h00 đến 11h30;  

   + Chiều từ 14h00 đến 17h00. 

2.2. Địa điểm nộp Hồ sơ nhập học: Trường THPT Mỹ Đình. 

2.3. Hồ sơ nhập học gồm: 

a) Tờ khai đăng ký nhập học lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (theo mẫu của Trường 

THPT Mỹ Đình, HS nhận tại bàn Tư vấn tuyển sinh vào ngày nộp Hồ sơ nhập học); 

b) Phiếu xác nhận nhập học (trực tuyến, trực tiếp). 



c) Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 hoặc Quyết định trúng tuyển diện tuyển 

thẳng năm học 2022-2023 (bản chính) 

d) Giấy khai sinh (bản sao chứng thực); 

e) Bằng tốt nghiệp THCS, hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với HS tốt 

nghiệp THCS năm học 2021-2022) do Trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung 

tâm GDNN-GDTX cấp; 

f) Học bạ (bản chính); 

g) Hộ khẩu thường trú (bản chứng thực) hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú (mẫu 

CT07 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 kèm theo Phụ lục XII hướng 

dẫn thực hiện thủ tục hành chính xác nhận thông tin về cư trú của Bộ Công an); 

h) 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 cấp học dưới (nếu có); 

i) Giấy xác nhận “không trong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc 

vi phạm pháp luật” do chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú cấp (đối với thí sinh đã tốt nghiệp 

THCS, bổ túc THCS từ những năm học trước). 

2.4. Các bước Xác nhận nhập học và nộp Hồ sơ nhập học trực tiếp: 

- Bước 1: Xác nhận nhập học trực tuyến (tại nhà) hoặc trực tiếp (tại trường), in giấy xác 

nhận nhập học. 

- Bước 2: Đến phòng Tư vấn tuyển sinh của nhà trường nhận Túi hồ sơ đăng ký nhập học 

lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và nghe tư vấn (nếu có nhu cầu); 

- Bước 3: Khai hồ sơ nhập học (theo mẫu) 

- Bước 4: Đến các phòng làm thủ tục xác nhận nhập học (xác nhận qua hệ thống của Sở, 

nếu chưa thực hiện tại nhà) và nộp hồ sơ nhập học tại Phòng B404, B403, B402 (tùy theo mức 

điểm trúng tuyển) 

- Bước 5: Nhận Giấy biên nhận nộp hồ sơ nhập học và sang phòng B401 để đo may/mua 

đồng phục học sinh. 

IV. MỘT SỐ LƯU Ý  

1. Khi đến trường làm thủ tục nhập học, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống 

dịch Covid-19, đề nghị PHHS và HS đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn theo quy định.  

2. Học sinh đã xác nhận nhập học bắt buộc phải nộp hồ sơ nhập học trong thời gian được 

quy định tại mục II.2. ở trên. Nếu không nộp đúng hạn coi như thí sinh không có nguyện vọng 

đăng ký học tại trường THPT Mỹ Đình, khi đó nhà trường không chịu trách nhiệm về việc học 

sinh không được nhập học. 

3. Đề nghị PHHS và HS thường xuyên cập nhật thông tin về công tác chuẩn bị cho năm 

học mới của nhà trường qua hệ thống tin nhắn điện tử eNetViet, qua website 

http://thptmydinh.edu.vn và fanpage: https://www.facebook.com/THPTMYDINH.  

4. Một số mốc thời gian cần nhớ sau khi làm thủ tục nhập học 

a. Hội thảo Chương trình dạy học bổ trợ tiếng Anh chuẩn đầu ra IELTS: 8h00 thứ 3 

ngày 23/7/2022 (Dành cho học sinh và PHHS có nhu cầu) 

b. Nhận đơn xin đổi nguyện vọng mô hình lớp học, đơn xin tham gia lớp Quốc tế (nếu 

có nguyện vọng): Hạn cuối 23/7/2022. 

c. Khảo sát trình độ tiếng Anh đầu vào (đối với học sinh đăng kí tham gia lớp Quốc tế): 

Dự kiến: Tuần cuối tháng 7/2022 (lịch cụ thể sẽ thông báo sau). 

d. Tập trung học sinh lớp 10: Tháng 8/2022 (lịch cụ thể sẽ thông báo sau). 

 * Ghi chú: Lịch trên có thể thay đổi thùy thuộc vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và lịch 

công tác đầu năm học của Sở GD&ĐT. 

         HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
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