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THÔNG BÁO 

XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NỘP HỒ SƠ TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 - THPT 

Năm học: 2021-2022 
 

* Chỉ tiêu được giao: 420 học sinh / 10 lớp 

* Điểm trúng tuyển vào trường: 

              + Điểm chuẩn NV1: 33,35 điểm;      

+ Điểm trúng tuyển NV2: 34,35 điểm trở lên; 

+ Điểm trúng tuyển NV3: 35,35 điểm trở lên. 

* Thời gian xác nhận nhập học: Từ 13h30 ngày 01/7/2021 đến 03/7/2021 học sinh có thể xác nhận nhập học 

trực tuyến hoặc trực tiếp. 

Xác nhận nhập học trực tuyến tại nhà: Trên website https://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Học sinh đăng nhập 

bằng tài khoản và mật khẩu vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố, chọn tên trường trúng tuyển, chọn xác 

nhận nhập học, chọn in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học và kết thúc quá trình. 

Xác nhận nhập học trực tiếp tại trường: Học sinh nộp bản sao Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 

học 2021-2022 đến trường THPT Tiền Phong, địa chỉ Thôn Trung Hậu Đoài, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. Cụ thể: 

+ Ngày 01/7/2021: Xác nhận nhập học trực tiếp NV1; Chiều từ 14h30 - 17h00; (từ 37,55 điểm trở lên tại 

phòng thu hồ sơ 01; dưới 37,50 điểm thu tại phòng thu hồ sơ 02) 

+ Ngày 02/7/2021: Xác nhận nhập học trực tiếp NV1; Sáng từ 8h30 - 11h00; 

    Xác nhận nhập học trực tiếp NV2; chiều từ 14h30 - 17h00; 

+ Ngày 03/7/2021: Xác nhận nhập học trực tiếp NV2; Sáng từ 8h30 - 11h00; 

    Xác nhận nhập học trực tiếp NV3; chiều từ 14h30 - 17h00; 

*Lưu ý: Sau ngày 03/7/2021, Sở GDĐT sẽ khóa hệ thống phần mềm xác nhận nhập học và tiến hành thống kê 

số lượng học sinh đã xác nhận nhập học ở từng trường. 

Thời gian nộp hồ sơ nhập học:  

Từ ngày 10/7/2021 đến 12/7/2021 học sinh sau khi đã nhập trực tuyến, trực tiếp 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; 

8. Đơn đăng ký học tập theo nguyện vọng (theo mẫu, nếu học sinh có nhu cầu). 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KHI HỌC SINH, CHA MẸ HỌC SINH ĐẾN NỘP HỒ SƠ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC 

Bước 1: Thực hiện sát khuẩn, khai báo ý tế, quét mã QRcode, đo thân nhiệt (tại cổng trường); 

Bước 2: Lấy số thứ tự, đơn đăng ký học tập theo nguyện vọng và đến vị trí chờ thu hồ sơ theo hướng 

dẫn của cán bộ thu hồ sơ; 

Bước 3: Rà soát chuẩn bị các hồ sơ theo danh mục; 

Bước 4: Khi cán bộ thu hồ sơ gọi số thì học sinh di chuyển đến bàn làm thủ tục và nộp hồ sơ; 

Bước 5: Khi ra về đảm bảo an toàn phòng chống dịch. 

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch covid-19 học sinh, cha mẹ học sinh đến trường thực hiện nghiêm túc 

yêu cầu “5k”: đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến làm thủ tục; giữ đúng khoảng cách 2m; thực hiện khai báo y tế; thực hiện 

khử khuẩn; không tụ tập và thực hiện theo hướng dẫn của các cán bộ  tuyển sinh nhà trường. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ số: Văn phòng: 02485867906; CB thu hồ sơ: Cô đào: 0976538276; Thầy Đạt: 0945591438 

 

BAN TUYỂN SINH 

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/

