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THÔNG BÁO 
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Năm học: 2020-2021 
 

* Chỉ tiêu được giao: 420  

* Điểm trúng tuyển vào trường: 

             + Điểm chuẩn NV1: 26.50điểm;     + Điểm chuẩn NV2: 28.00 điểm. 

Từ ngày 01/8/2020 đến 05/8/2020 học sinh nhập học trực tuyến tại nhà (trên website 

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn, chọn mục Đăng kí tuyển sinh và thực hiện) hoặc đến trường nhập học 

trực tiếp dưới sự hỗ trợ của cán bộ tuyển sinh nhà trường (mang theo bản sao phiếu báo kết quả 

tuyển sinh vào lớp 10 THPT). 

*Lưu ý: Sau 17h30 ngày 5/8/2020 hệ thống nhập học trực tuyến sẽ khoá, nếu học sinh không 

nhập học sẽ coi như không có nhu cầu học tại trường. 

Thời gian nộp hồ sơ nhập học:  

* Đợt 1:  

Từ 3 đến 5/8/2020 học sinh sau khi đã nhập trực tuyến thành công có thể nộp hồ sơ nhập học tại 

trường (nếu hồ sơ đã đủ các giấy tờ).  

Hồ sơ nhập học gồm có: 

1. Giấy báo kết quả thi vào lớp 10 (bản chính) do Sở GDĐT cấp; 

2. Bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc trích lục giấy khai sinh. 

3. Hộ khẩu (nếu không công chứng cần kèm theo bản chính để đối chiếu); 

4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp THCS (đối với HS đã tốt 

nghiệp năm trước); 

5. Học bạ THCS (bản chính); 

6. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

7. Giấy xác nhận nhập học trực tuyến. 

* Đợt 2:  
Những học sinh (đã có giấy xác nhận nhập học trực tuyến) chưa nộp hồ sơ nhập học đợt 1 thì tiếp 

tục nộp hồ sơ nhập học tại trường từ 12 đến 15/8/2020. Sau ngày 15/8/2020 nhà trường sẽ kết thúc việc 

nhận hồ sơ của học sinh 

Chú ý: 

- Để đảm bảo việc giữ gìn vệ sinh phòng dịch covid-19 học sinh, cha mẹ học sinh đến trường cần 

đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và thực hiện theo hướng dẫn của các cán bộ tuyển sinh nhà trường. 

- Học sinh, cha mẹ học sinh đến nhập học lấy số thứ tự và ngồi theo sự hướng dẫn của cán bộ 

tuyển sinh chờ đến lượt làm thủ tục. Trong quá trình nộp hồ sơ không đi lại lộn xộn, không tụ tập thành 

từng nhóm đông người, thực hiện giãn cách xã hội đúng quy định. 

- Khi nhận đơn xin học theo nguyện vọng nhà trường phát, học sinh cần nghiên cứu kỹ và điền đầy 

đủ các thông tin theo nguyện vọng. Sau khi đã hoàn thiện đơn, nộp về nhà trường cùng hồ sơ hoặc chậm 

nhất ngày 15/8/2020 . 

BAN TUYỂN SINH 


