
 
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS THCS BỒ ĐỀ 

 

Số: 114/TB-THCSBĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày 22 tháng 06 năm 2021 
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TUYỂN SINH LỚP 6  - NĂM HỌC 2021-2022 

 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 250 học sinh/ 6 lớp. Bình quân 42 HS/Lớp. 

2. Tuyến tuyển sinh: Học sinh thuộc tổ dân phố số 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 

24, 25 phường Bồ Đề, học sinh tạm trú tại phường Bồ Đề, Gia Thụy. 

3. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ 11 tuổi (Năm sinh 2010) thuộc khu vực tuyển sinh của nhà 

trường. 

4. Phương thức tuyển sinh: Trực tuyến và trực tiếp. 

5. Đối với tuyển sinh trực tuyến: 

- Thời gian: từ ngày 18/07/2021 đến ngày 20/07/2021 (Kể cả thứ bảy và chủ nhật). 

CMHS đến trường để đối chiếu hồ sơ tuyển sinh đến hết ngày 28/07/2021 (Đối với những 

học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến).  

Buổi sáng: từ 08h00 đến 11h30; Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30. 

- Địa điểm: 

Đăng ký cho con tại nhà hoặc tại địa điểm có máy tính; Ipad; Điện thoại thông minh có 

kết nối internet (nếu CMHS có đủ điều kiện về CNTT). Hoặc đến Phòng Hội đồng trường 

THCS Bồ Đề và các trường tiểu học, THCS công lập để nhân viên kỹ thuật hỗ trợ. 

Cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo địa chỉ: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn 

6. Đối với tuyển sinh trực tiếp: 

- Thời gian: Từ ngày 23/07/2021 đến 28/07/2021 nhận và xét hồ sơ học sinh đúng tuyến 

(Trừ ngày chủ nhật).  Sáng: từ 08h00 đến 11h30;    Chiều: từ 14h00 đến 17h00. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại phòng Hội đồng trường THCS Bồ Đề. 

7. Hồ sơ tuyển sinh gồm:  

+ Giấy trúng tuyển (Được in ra khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công); Nếu đăng 

ký tuyển sinh trực tiếp tại trường, nhà trường in. 

+ Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. 

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.   

+ Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu xác 

nhận) 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). 
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