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SỞ GD&ĐT HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU – THANH OAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                          Số:        /2019/TB-ND           

                    Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019 
 

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH  VÀO 10 - NĂM HỌC 2019 - 2020 
 

 

I. ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN  24,0 điểm. 

(Với các thí sinh đăng kí nguyện vọng 2 vào trường thì điểm chuẩn xét tuyển là 25,5 điểm). 

II. LÀM THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC 

Trong 3 ngày từ 20 đến 22/6/2019 bằng 2 cách: 

CÁCH 1. NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN (Thực hiện tại nhà, qua ứng dụng Sổ LL điện tử 

PINO hoặc máy tính kết nối Internet) gồm 6 bước sau: 

Bước 1: Truy cập vào trang Sổ liên lạc điện tử 

HS/CMHS truy cập vào trang https://solienlacdientu.hanoi.gov.vn đăng nhập bằng tài khoản và 

mật khẩu được cấp;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Chọn mục “Xác nhận nhập học vào 10” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://solienlacdientu.hanoi.gov.vn/
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Bước 3: Chọn trường xác nhận nhập học (trước khi xác nhận, học sinh cần kiểm tra kỹ các 

thông tin trúng tuyển của mình) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong danh sách các trường được trúng tuyển, CMHS chọn trường cần nhập học và nhấn nút 

“Xác nhận”. 

Bước 4: Hệ thống xác nhận lại việc nhập học vào lớp 10 THPT.  

Sau khi xác nhận vào trường cần nhập học, hệ thống sẽ khẳng định lại việc nhập học vào trường 

trúng tuyển. Nếu đồng ý chọn “Có”để chuyển sang bước tiếp theo, nếu không thì chọn “Không” 

để quay lại. 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 5: Nhập học thành công 

Sau khi xác nhận thành công, hệ thống sẽ hiển thị Kết quả xác nhận nhập học.  
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Bước 6: In Giấy xác nhận nhập học 

HS/CMHS nhấn nút “In Giấy xác nhận nhập học”để in giấy xác nhận nhập học vào trường; 

HS/CMHS có thể nhấn nút “Hủy xác nhận”  hoặc nhấn nút “Đổi nguyện vọng”(nếu học sinh 

trúng tuyển nhiều nguyện vọng) để thay đổi việc xác nhận nhập học vào lớp 10 THPT trong thời 

gian từ ngày 20/6/2019 đến hết 24h00 ngày 22/6/2019. 

MỘT SỐ LƯU Ý 

1. Để thực hiện việc nhập học trực tuyến, CMHS cần chuẩn bị thiết bị điện tử (máy tính, thiết bị 

di động thông minh, …) có kết nối internet. 

2. Mật khẩu và tài khoản do trường THCS bàn giao cho CMHS để sử dụng sổ liên lạc điện tử. Để 

đảm bảo an toàn thông tin khi xác nhận nhập học trực tuyến, CMHS cần đổi mật khẩu ngay sau 

khi đăng nhập lần đầu vào trang sổ liên lạc điện tử. 

 

CÁCH 2. NHẬP HỌC TRỰC TIẾP 

Các học sinh cũng có thể đến trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai để xác nhận nhập học 

trực tiếp trong những ngày 20, 21, 22/6/2019. 

 Buổi sáng từ 7h30’ - 11h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’. Các bước xác nhận nhập học 

trực tiếp như sau: 

Bước 1: HS/CMHS đến trường theo chỉ dẫn, lấy số thứ tự và chờ đến lượt vào làm thủ tục. 

Bước 2: HS/CMHS nộp bản sao Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 

2019-2020 

Bước 3: Trường THPT cập nhật vào hệ thống (thông qua Mã học sinh). Lúc này tài khoản của 

học sinh sẽ tự động khóa tại trường nhập học. 

Bước 4: Nhà trường in Giấy xác nhận nhập học cho học sinh. 

III. VIỆC NHẬN HỒ SƠ NHẬP HỌC 

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 7h30’ ngày 01/7 đến 17h00’ ngày 15/7/2019, tuy nhiên để thuận 

tiện cho quá trình thu hồ sơ, nhà trường đề nghị các học sinh đến nộp hồ sơ trong thời gian từ 01 

đến 05/7/2019, buổi sáng từ 7h30’ - 11h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’. 

2. Hồ sơ bao gồm 

a, Giấy báo kết quả tuyển sinh  vào lớp 10 THPT.  

b, Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

c, Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (đối với học sinh vừa 

tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019); 

d, Bản chính học bạ THCS; 

e, Bản sao không cần công chứng hộ khẩu thường trú (học sinh mang theo bản chính để đối 

chiếu). 

f, Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có 

thẩm quyền cấp; 

Tất cả giấy tờ trên được để trong một TÚI HỒ SƠ, ngoài bìa ghi rõ mọi thông tin cá nhân, số 

điện thoại và các giấy tờ kèm theo.  

3. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ 

Thí sinh đến xem danh sách niêm yết, xác định xem mình có mã hồ sơ bao nhiêu, bàn thu nào, 

đặt hồ sơ vào bàn thu tương ứng theo thứ tự rồi chờ đến lượt để ghi số điện thoại và ký xác 

nhận vào biên bản thu hồ sơ. 

- Bàn số 1: Tiếp nhận các hồ sơ có mã số từ 001 180 

- Bàn số 2: Tiếp nhận các hồ sơ có mã số từ 181 360 

- Bàn số 3: Tiếp nhận các hồ sơ có mã số từ 361 530 

 

BAN TUYỂN SINH 


