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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 (có điều chỉnh) 

 

Căn cứ Công văn số 2500/SGD&ĐT-GDPT ngày 09/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà 

Nội về việc ban hành kế hoạch năm học 2020-2021 và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp  

năm học 2021-2022; 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội đồng tuyển sinh trường                           

THCS Đức Giang thông báo đến các bậc CMHS nội dung tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 

như sau: 

1.  Chỉ tiêu tuyển sinh: 

 Năm học 2021-2022, chỉ tiêu tuyển sinh của trường: 210 học sinh/05 lớp. Bình quân                   

42  HS/Lớp. 

2. Tuyến tuyển sinh: 

Là học sinh thuộc tổ dân số 1, 3, 5, 6, 7 (tổ 7 gồm tổ 7 và tổ 8 cũ), 18, 20, 21, 22 thuộc phường 

Đức Giang. 

3. Đối tượng tuyển sinh: 
 - Độ tuổi dự tuyển: 11 tuổi (sinh năm 2010). 

 - Học sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa bàn tuyển sinh hoặc có giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục 

nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường. 

4. Hồ sơ dự tuyển: Nhà trường sẽ thu vào ngày học sinh tựu trường năm học 2021-2022. 

 - Hồ sơ dự tuyển gồm: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức 

trực tiếp. 

- BẢN CHÍNH HỌC BẠ TIỂU HỌC có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.    

- Sổ hộ khẩu photo (có bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu 

của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường.  

- Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định 

(nếu có). 

5. Phương thức tuyển sinh: Trực tuyến.  

6. Thời gian tuyển sinh:  

- Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021 (kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật): CMHS chủ động 

tuyển sinh trực tuyến TẠI NHÀ, tại nơi có máy tính hoặc đến trường THCS Đức Giang (địa chỉ: Số 

10, phố Ô Cách, tổ 6 phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) để đăng ký trực tuyến. 

            - Đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo địa chỉ: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn. 

            - Quy trình đăng ký: Thông báo rộng rãi trên trang Web của trường, facebook, dán tại bảng tin 

của trường. 

 Lưu ý: Đối với học sinh vào lớp 6 (THCS) CMHS chỉ được đăng ký tuyển sinh trực tuyến                 

1 lần/mã số của học sinh được cấp. 

- Thời gian hỗ trợ CMHS tuyển sinh  trực tuyến tại trường: 

 Buổi sáng : Từ 8h00' đến 11h30'. Buổi chiều : từ 14h00' đến 17h00' 

Cha mẹ học sinh cần hỗ trợ khi tuyển sinh trực tuyến liên hệ với các số điện thoại sau: 

1. Thầy Nguyễn Mạnh Toàn 

0934.551.293 

2. Thầy Nguyễn Sơn Tùng 

0974.821.688 

3. Cô Đinh Hồng Phương 

0977.867.836 

* Từ ngày 29/7/2021 duyệt và nhận hồ sơ trái tuyến (nếu còn chỉ tiêu). 

7. Tập trung học sinh lớp 6: Nhà trường sẽ thông báo sau. 

Do tình hình dịch bệnh covid-19 còn diễn biến phức tạp vì vậy, hội đồng tuyển sinh đề nghị 

các bậc CMHS thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ y tế và vào trường quét mã QR ở bảng nội 

quy tại cổng trường. 

* Số điện thoại trực tuyển sinh: 

- Hiệu trưởng 0975.899.208 HIỆU TRƯỞNG 

(Đã kí) 

 

    
Nguyễn Thị Soan 

- Văn phòng nhà trường 0243.827.4735 
Nơi nhận:  
- Công khai bảng tin, website, 
Facebook của nhà trường THCS 
Đức Giang – Long Biên; 

 

 

http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/

