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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

HĐTS THPT NGUYỄN DU - THANH OAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/2022/TB-ND 
 

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 

  

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ ĐIỂM CHUẨN  

Chỉ tiêu tuyển sinh: 630 học sinh 

Điểm chuẩn:  

   Nguyện vọng 1: 27.50 điểm,  

Nguyện vọng 2: 28.50 điểm;  

Nguyện vọng 3: 29.50 điểm.  

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN NHẬP HỌC 

1. Xác nhận nhập học  

Bắt đầu từ 13h30 ngày 10/7/2022 đến ngày 12/7/2022. Đây là yêu cầu bắt buộc, sau 

ngày 12/7/2022, nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ bị xóa kết quả trúng tuyển. Cách thực 

hiện như sau: 

- Học sinh nhận tài khoản và mật khẩu tại trường THCS để đăng nhập vào địa chỉ 

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn, chọn tên trường trúng tuyển, chọn xác nhận nhập học. 

- In phiếu xác nhận nhập học trực tuyến để sau này nộp cùng hồ sơ.  

2. Nộp hồ sơ nhập học: Từ 19/7 đến 22/7/2022 (nhà trường chỉ nhận hồ sơ trong những ngày 

này) 

Buổi sáng: từ  7h30   đến  11h30  

Buổi chiều: từ 13h30 đến  17h30  

III. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

1. Thí sinh đến trường trước khi nộp hồ sơ cần lưu ý: 

- Để gọn xe đạp vào nhà xe; 

- Xem bảng tin, danh sách niêm yết để xác định: Mã số hồ sơ, bàn thu số bao nhiêu? 

- Xếp hàng trật tự trước bàn thu đợi đến lượt nộp hồ sơ:  

+ Bàn số 1: Từ Hồ sơ số 01 đến 200 

+ Bàn số 2: Từ Hồ sơ số 201 đến 400 

+ Bàn số 3: Từ Hồ sơ số 401 đến 650  

2. Tải về và in ra tờ Phiếu đăng ký nguyện vọng định hướng môn học tại địa chỉ trang 

nguyenduthanhoai.edu.vn, nghiên cứu kỹ và tham khảo ý kiến cha mẹ để lựa chọn 1 trong số 

các nguyện vọng được gợi ý như sau: 

Từ năm học tới, học sinh lớp 10 sẽ học 7 môn bắt buộc, 5 môn tự chọn và 3 chuyên đề lựa 

chọn. Căn cứ thực tế, nhà trường dự kiến xây dựng 6 nhóm lớp với các môn tự chọn và chuyên 

đề lựa chọn như sau (gồm TN1, TN2, TN3, TN4, XH1, XH2, XH3, XH4) 

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
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Nhóm 

lớp 

5 MÔN HỌC LỰA CHỌN 

3 Chuyên đề lựa 

chọn 
Khoa học tự 

nhiên 
Khoa học xã hội 

Công nghệ  và 

Nghệ thuật 

TN1 Lý, Hóa, Sinh Sử Tin (CN) Toán, Lý, Hóa 

TN2 Lý, Hóa, Sinh Địa Tin (CN) Toán, Lý, Hóa 

TN3 Lý, Hóa, Sinh GD KT&PL Tin (CN) Toán, Lý, Hóa 

TN4 Lý, Hóa, Sinh Sử Nghệ thuật Toán, Lý, Hóa 

XH1 Lý Sử, Địa, GD KT&PL Tin (CN) Toán, Văn, Anh 

XH2 Hóa Sử, Địa, GD KT&PL Tin (CN) Toán, Văn, Anh 

XH3 Sinh Sử, Địa, GD KT&PL Tin (CN) Toán, Văn, Anh 

XH4 Lý Sử, Địa, GD KT&PL Nghệ thuật Toán, Văn, Anh 

Mỗi học sinh có tối đa 2 nguyện vọng (NV) chọn lớp, nếu không đủ tiêu chuẩn NV1 nhà 

trường sẽ xét đến NV2 theo thứ tự. Học sinh tham khảo ý  kiến người thân và suy nghĩ kỹ trước 

khi điền phiếu đăng ký. 

Lưu ý:  

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, yêu cầu phụ huynh và học sinh khi đến 

trường nộp hồ sơ phải đeo khẩu trang và tuân thủ sự hướng dẫn của nhà trường.  

 III. TÚI HỒ SƠ BAO GỒM  

1. Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (bản chính).  

2. Bản sao giấy khai sinh.   

3. Bản photocopy sổ hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc Giấy xác nhận 

cư trú theo mẫu CT07 của cơ quan công an.  

4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THCS do cơ sở 

giáo dục cấp.  

5. Học bạ THCS (bản chính).  

6. Bản sao Quyết định trúng tuyển diện tuyển thẳng đối với học sinh được tuyển thẳng.  

7. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy cho phép được 

học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới (nếu có).  

8. Giấy xác nhận nhập học của thí sinh in từ trang https://tsdaucap.hanoi.gov.vn  

9. Tờ đăng ký nguyện vọng theo định hướng môn lựa chọn (tải về từ trang thông tin 

nhà trường theo địa chỉ http://nguyenduthanhoai.edu.vn) 

 

 

   

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

HIỆU TRƯỞNG (đã ký)  

 

 

 

NGUYỄN VĂN HÙNG  

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
http://nguyenduthanhoai.edu.vn/

