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THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH  LỚP 6  – NĂM HỌC 2020-2021 

Căn cứ công văn số 1363/SGD&ĐT-QLT ngày 06/5/2020 về việc hướng 

dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021; 

Căn cứ Kế Hoạch số 233/KH-UBND ngày 22/6/2020 của UBND quận 

Long Biên về việc Thực hiện công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, 

lớp 6 năm học 2020 – 2021 quận Long Biên; 

Ban tuyển sinh trường Gia Thụy Thông báo để cha mẹ học sinh được biết 

về công tác tuyển sinh vào lớp 6 của trường năm học 2020-2021 như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 360 học sinh/08 lớp.  

2. Khu vực phân tuyến tuyển sinh  của trường: phường Gia Thụy 

3. Đối tượng tuyển sinh:  

- Học sinh có Hộ khẩu thường trú tại phường Gia Thụy hoặc có giấy hẹn 

đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận. 

+ DT 1: Học sinh có hộ khẩu và nơi ở thuộc tuyến tuyển sinh.  

+ DT 2: Học sinh có hộ khẩu thuộc tuyến tuyển sinh.    

- Độ tuổi dự tuyển: 11 tuổi sinh năm 2009 

+ Những trường hợp đặc biệt : 

* Những học sinh được học vượt lớp hoặc HS được vào học tiểu học ở độ 

tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng, căn 

cứ vào năm hoàn thành chương trình  tiểu học. 

* HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi  so 

với tuổi quy định. 

+ Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học. 

4. Mã số tuyển sinh: 

4.1. Học sinh đã được cấp mã số: 

- Cha mẹ học sinh nhận mã số của con tại trường TH đã tham gia học tập 

năm học 2019-2020. 



- Cha mẹ học sinh tự đăng ký trực tuyến tại nhà hoặc đến cơ sở giáo dục 

công lập gần nhất để được  hỗ trợ về phương tiện, về kỹ thuật. 

4.2. Học sinh chưa được cấp mã số: Yêu cầu gia đình đến trường TH 

học sinh đã học  năm học 2019-2020 để được  hướng dẫn làm thủ tục cấp mã 

trước ngày 01/7/2020. 

5. Phương thức tuyển sinh: 

5.1 Tuyển sinh trực tuyến:  

- Thời gian: Từ ngày từ ngày 07/8/2020 đến hết ngày 9/8/2020. 

Sáng : 8h00 -11h30 

Chiều : 14h00-17h00 

- Địa điểm: Tại nhà riêng của CMHS hoặc tại  Phòng tin học Trường 

THCS Gia Thụy.   

* Cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo địa chỉ: 

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

Lưu ý : Cha mẹ học sinh chỉ được đăng ký tuyển sinh trực tuyến 1 lần/mã 

số của học sinh được cấp. 

5.2. Tuyển sinh trực tiếp:  

Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020 

Sáng : 8h00 -11h30 

Chiều : 14h00-17h00 

- 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 thì nhà trường in ra; 

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

học; 

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Giấy khai sinh bản sao có công chứng trong 

thời gian 6 tháng) ;  

+ Sổ hộ khẩu phô tô (có bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn 

thành thủ tục nhập khẩu của công an quận; 

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


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

độ tuổi quy định (nếu có). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hội đồng trường THCS Gia Thụy 

6. Thời gian nhập học: 

8h ngày 25/8/2020 (thứ 3) tập trung tại  trường, làm quen với môi trường 

mới. 

Thông báo này được triển khai trên trang Web, dán tại bảng tin trường 

THCS Gia Thụy và thông báo trên loa phát thanh phường Gia Thụy.  
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