
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - THANH OAI 

 

THÔNG BÁO  

VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021 - 2022 

 

I. ĐIỂM CHUẨN 

Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3 

34.0 điểm 35.0 điểm 36.0 điểm 

II. THỜI GIAN TUYỂN SINH 

1. Thời gian xác nhận nhập học  

- Từ 13h30 ngày 1/7/2021 đến ngày 3/7/2021. Nhà trường chưa nhận hồ sơ trong 

những ngày này. 

- Hình thức trực tuyến (nên thực hiện hình thức này): Học sinh đăng nhập bằng tài 

khoản và mật khẩu vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố (tại địa chỉ 

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

in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học và kết thúc quá trình (in phiếu xác nhận nhập học trực 

tuyến để nộp cùng hồ sơ). 

- Hình thức trực tiếp (hạn chế thực hiện hình thức này): Học sinh nộp bản chính 

phiếu kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại trường THPT Nguyễn Du 

- Thanh Oai. Nhà trường in giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh để nộp cùng hồ sơ. 

2. Thời gian nhận hồ sơ nhập học: Trong các ngày 10, 11, 12/7/2021 

+ Buổi sáng: từ  8h00   đến  11h30 

+ Buổi chiều: từ 14h00 đến  17h00 

III. HỒ SƠ BAO GỒM 

1. Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 (bản chính). 

2. Bản sao giấy khai sinh.  

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

4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc 

THCS (đối với HS tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021) 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 

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 thực hiện nghiêm “khẩu hiệu 5K” và tuân thủ sự hướng dẫn của 

nhà trường. 

  

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

HIỆU TRƯỞNG (đã ký) 

 

 

NGUYỄN VĂN HÙNG 
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