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TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG 

 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh phương thức  

hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến và thu hồ sơ lớp 6  

Năm học 2021 – 2022 

 

Để thực hiện tốt công tác tuyển sinh theo hướng dẫn Công văn 1199/SGD 

ĐT–QLT ngày 13/04/2021 đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng 

chống dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh trường THCS Phúc Đồng xin trân 

trọng gửi tới quý PHHS các nội dung về việc điều chỉnh phương thức hỗ trợ tuyển 

sinh trực tuyến và thời gian thu hồ sơ lớp 6 năm học 2021-2022 từ ngày 

18/07/2021 đến ngày 20/07/2021, cụ thể như sau: 

I. PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 

Nhà trường khuyến khích 100% PHHS thực hiện tuyển sinh trực truyến tại 

nhà theo quy trình sau: 

Bước 1: Truy cập vào trang đăng kí tuyển sinh trực tuyến: 

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn và chọn mục Đăng kí tuyển sinh 

Bước 2: Chọn đăng ký tuyển sinh lớp 6 nhấn Đăng ký  

Bước 3: PHHS nhập mã học sinh và mật khẩu do trường tiểu học cung cấp 

rồi chọn Tìm kiếm 

Bước 4: PHHS kiểm tra, nhập bổ sung đầy đủ và chính xác tất cả thông tin 

trên phiếu. Chọn trường THCS Phúc Đồng để đăng ký tuyển sinh. 

* Lưu ý:  

         - Nếu thông tin về hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại không chính xác, 

PHHS vui lòng liên hệ với cơ sở giáo dục cũ để chỉnh sửa hoặc đợi đến thời gian 

tuyển sinh trực tiếp mang hồ sơ tới trường để đăng ký tuyển sinh.  

         - Nếu PHHS không lựa chọn được trường, vui lòng xem lại phân tuyến của 

trường muốn đăng ký tại "Tra cứu thông tin tuyển sinh" 

Bước 5: PHHS kiểm tra lại thông tin sau đó nhập mã bảo vệ và tích chọn 

cam kết, nhấn Xác nhận 

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/


Bước 6: Phụ huynh kiểm tra lại phiếu đăng ký nhấn Gửi đăng kí và kích 

Đồng ý 

* Lưu ý: Hồ sơ chỉ được gửi một lần duy nhất 

Bước 7: PHHS in phiếu thông tin để nộp cùng hồ sơ. 

  Trong trường hợp PHHS không có đủ điều kiện để thực hiện tuyển sinh trực 

tuyến hoặc gặp khó khăn trong quá trình đăng kí thì vui lòng liên hệ theo các số 

điện thoại của các cô giáo trong Hội đồng tuyển sinh của nhà trường để được hỗ 

trợ: 

DANH SÁCH CÁC CÔ GIÁO 

 HỖ TRỢ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 

 

Hỗ trợ PHHS Họ và tên giáo viên Số điện thoại 

 

- Tổ 1,2,3,4 phường Phúc Đồng. 

 

Cô giáo Đặng Thanh Mai 0981231701 

- Tổ 5, 6, 7 phường Phúc Đồng. 

- Khu chung cư Hope Residence 

phường Phúc Đồng 

Cô giáo Nguyễn Phượng 

Hồng 
0365590726 

 

II. THỜI GIAN THU HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP 6 

Thời gian thu hồ sơ tuyển sinh lớp 6: Ngày tựu trường năm học 2021-

2022 (Nhà trường sẽ thông báo cụ thể sau trên Website, trang facebook và 

bảng tin của nhà trường) 

Trên đây là Thông báo về việc điều chỉnh phương thức hỗ trợ tuyển sinh 

trực tuyến và thời gian thu hồ sơ lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS 

Phúc Đồng. Kính mong các bậc PHHS phối hợp để thực hiện nghiêm công tác 

phòng chống dịch Covid-19. 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Dương Văn Tuynh 

 


