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I. XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TIẾP 

1. Địa điểm:  Sảnh tầng 1 nhà Hiệu bộ. 

2. Cách thức thực hiện 

Bước 1: PH và HS lấy số thứ tự ngồi chờ đến lượt. 

Bước 2: Làm thủ tục xác nhận nhập học. 

Bước 3: PH và HS kiểm tra lại thông tin học sinh trên phiếu xác nhận nhập học. 

Bước 4: PH và HS về phòng chờ theo sự hướng dẫn của HS tình nguyện để nộp hồ sơ nhập học.   

II.  NHẬP HỌC TRỰC TIẾP 

Bước 1: PH và HS về phòng chờ theo hướng dẫn. 

Bước 2: PH và HS có nhu cầu hướng dẫn chọn ban, chọn lớp thì qua bàn tư vấn tuyển sinh 

tại phòng làm việc của Ban tuyển sinh tại tầng 2 nhà B, Ban lãnh đạo tuyển sinh sẽ tư vấn trước 

khi viết hồ sơ.  

Bước 3: Khai đầy đủ mọi thông tin trong đơn Đăng ký nhập học. 

Bước 4: Nộp hồ sơ theo các bàn (theo hướng dẫn). 

Bước 5: Mua SGK (nếu có nhu cầu) tại bàn số 6. 

Bước 6: Đọc và thực hiện thông báo đối với học sinh đã nộp hồ sơ. 

Hồ sơ gồm có:  

1. Giấy báo kết quả tuyển sinh  vào lớp 10 THPT; 

2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;  

3. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (đối với học 

sinh vừa tốt nghiệp THCS năm học 2020 – 2021) do cơ sở giáo dục cấp; 

4. Bản chính học bạ THCS; 

5. Bản phôtô sổ hộ khẩu (phải có bản chính để đối chiếu); trường hợp học sinh hoặc 

cha (mẹ) học sinh chưa có hộ khẩu chính thức phải có Giấy hẹn đã hoàn thành thủ 

tục nhập khẩu của Công an cấp quận (huyện) và Bản cam kết của cha mẹ học sinh 

nộp hộ khẩu ngay khi có kết quả;  

6. Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích; 

7. Học sinh thuộc diện học trước 1 tuổi (sinh năm 2007) phải được Sở GD&ĐT duyệt;  

8. Đơn Đăng ký nhập học (theo mẫu của nhà trường, học sinh sẽ nhận Đơn khi đến làm 

thủ tục nhập học).  
                      

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 


