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THÔNG BÁO  

V/v thay thế hình thức tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6 trực tiếp tại trường 

Năm học 2021-2022 
 

Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc giãn cách xã hội đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố 

Hà Nội; 

Thực hiện CV số 2500/SGDĐT-GDPT ngày 9/7/2021 của SGDĐT Hà Nội về 

hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 

1, lớp 6 năm học 2021-2022. 

Căn cứ kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của UBND quận 

Long Biên về thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 

năm học 2021-2022 quận Long Biên; 

Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-THCSVH ngày 16 tháng 6 năm 2021 của trường 

THCS Việt Hưng về tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022; 

Trường THCS Việt Hưng thông báo tới CMHS một số nội dung sau: 

I. VỀ VIỆC THU HỒ SƠ TRỰC TIẾP 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 CMHS KHÔNG NỘP HỒ 

SƠ TRỰC TIẾP tại trường THCS Việt Hưng trong thời gian tuyển sinh trực tiếp từ 

23/7/2021 đến 28/7/2021. 

Nhà trường chỉ tiếp nhận HỒ SƠ TUYỂN SINH bằng hình thức TRỰC 

TUYẾN theo hướng dẫn bên dưới và sẽ đối chiếu với hồ sơ gốc khi học sinh tựu 

trường (thời gian cụ thể nhà trường sẽ thông báo đến CMHS sau). 

II. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN  

1. Đối với HỌC SINH ĐÃ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN THÀNH CÔNG  

trên cổng https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ từ ngày 18/7/2021 đến ngày 20/7/2021 và 

có phiếu đăng ký dự tuyển CMHS chụp ảnh hoặc scan 3 loại giấy tờ sau: 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển 

2. Giấy khai sinh (bản chính) 

3. Hộ khẩu (bản chính) tất cả các trang 

 

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


2. Đối với HỌC SINH CHƯA ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN  

CMHS ĐĂNG KÝ trực tuyến và NỘP HỒ SƠ trực tuyến bằng hình thức chụp 

ảnh hoặc scan 3 loại giấy tờ sau: 

1. Thông tin tài khoản đăng ký tuyển sinh (mã định danh và mật khẩu 

trường…cấp) 

2. Giấy khai sinh ( bản chính) 

3. Hộ khẩu ( bản chính) tất cả các trang 

 3. Địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến: 

 CMHS nộp toàn bộ ảnh chụp hoặc scan hồ sơ tuyển sinh (3 loại giấy tờ trên) 

về mail nhà trường: ts.thcsviethung@gmail.com  

III. THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN ( qua mail hoặc Zalo ) 

Trường THCS Việt Hưng tiếp nhận HỒ SƠ TUYỂN SINH của học sinh từ 

ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021. 

Nếu CMHS gặp khó khăn trong quá trình tuyển sinh trực tuyến và nộp hồ sơ 

trực tuyến vui lòng gọi đến số điện thoại đường dây nóng Hotline: 0904717575 hoặc 

0936783639 để được tư vấn và hỗ trợ. 

 
Nơi nhận: 

- UBND phường - để p/h; 

- Niêm yết tại bảng tin nhà trường;                                            

- Lưu VT, CM. 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã kí) 

 

 

Lê Kim Tuyến 

 

          


