SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - THANH XUÂN

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Năm học 2021 – 2022
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022
Số học sinh: 675

Số lớp: 15

I. Điều kiện trúng tuyển
1. Có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội
2. Điểm chuẩn xét tuyển (tổng điểm xét tuyển )
Nguyện vọng 1 :
Nguyện vọng 2 :
Nguyện vọng 3 :

41 điểm trở lên
42 điểm trở lên
43 điểm trở lên

II. Hồ sơ nhập học
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 thì phải: Có Giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập hộ 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);
III. Xác nhận nhập học
1. Thời gian: 07h30 ngày 01/7/2021 đến ngày 03/7/2021.
2. Hình thức xác nhận nhập học
- Học sinh có thể xác nhận nhập học trực tuyến tại nhà, in phiếu xác nhận và nộp cùng hồ
sơ khi nhập học.
- Học sinh có thể đến trường xác nhận nhập học trực tiếp tại trường.
3. Nhập học: Học sinh có thể nhập học ngay sau khi đã xác nhận nhập học.
Lưu ý:

Hết thời gian xác nhận nhập học nếu học sinh không xác nhận nhập học thì coi như
học sinh không có nhu cầu nhập học.

IV. Nộp hồ sơ nhập học
Thời gian: Từ ngày 9/7/2021 đến ngày 12/7/2021.
Hình thức: Học sinh tới nhập học trực tiếp tại trường.

Thời gian làm việc của ban tuyển sinh
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 45
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 45

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

