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Tuyển sinh lớp 6 trường THCS Việt Hưng 

Năm học 2021-2022 

 

Căn cứ Công văn số 492/UB ND-KGVX ngày 19 tháng 02 năm 2021 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 

1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2021-2022;  

 Căn cứ Công văn số 1199/SGD&ĐT-QLT ngày 13 tháng 4 năm 2021  của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn 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 về công tác tuyển sinh vào lớp 6 của 

trường năm học 2021-2022 như sau: 

I.  Chỉ tiêu tuyển sinh: 

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường: 248 học sinh/ 6 lớp. Bình quân 41.3HS/lớp. 

II. Tuyến tuyển sinh: 

Là học sinh trong độ tuổi từ tổ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 phường Việt Hưng  

III. Đối tượng 

- Học sinh vào học lớp 6 là: 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. 

  + DT1: Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc bìa tạm trú và nơi ở thuộc 

tuyến tuyển sinh 

  + DT2: Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc bìa tạm trú thuộc tuyến 

tuyển sinh (không ở tại tuyến tuyển sinh) 

  + DT3: Học sinh có sổ tạm trú, giấy tạm trú thuộc tuyến tuyển sinh 

(tuyển sinh trực tiếp). 

- Những trường hợp đặc biệt: 

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh 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. 

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn 



cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh 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. 

IV. Hồ sơ dự tuyển:  

- 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    

- Bản phô tô sổ hộ khẩu (kèm theo 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). 

V. Thời gian tuyển sinh: 

1. Đối với tuyển sinh trực tuyến  

- Thời gian: Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày ngày 20/7/2021 (kể cả ngày chủ 

nhật) 

* CMHS tự đăng ký tuyển sinh trực tuyến (24/24h): truy cập địa chỉ: 

http://tsdaucap.hanoi.gov.vn và làm theo hướng dẫn.  

* Nhà trường hỗ trợ CMHS đăng ký: CMHS mang hồ sơ theo mục IV và 

giấy chứng minh thư (thẻ căn cước) của cha, mẹ đến trường THCS Việt Hưng. 

Buổi sáng : từ 8h đến 11h30  Buổi chiều : từ 14h đến 17h00 

- Địa điểm: Văn phòng trường THCS Việt Hưng. 

2. Đối với tuyển sinh trực tiếp:  

- Thời gian: Từ ngày 23/7/2021 đến 28/7/2021 

Sáng: từ 8h00 đến 11h30  Chiều: từ 14h00 đến 17h00 

- Địa điểm: Tại phòng Hội đồng trường THCS Việt Hưng 

* Từ ngày 30/7/2021 đến 01/8/2021: nhận và xét hồ sơ bổ sung (nếu còn chỉ 

tiêu) 

3. Thời gian tập trung:  

- Dự kiến 8h00 ngày 07/8/2021 (thứ Bảy): Tập trung HS khối 6 theo danh 

sách phân lớp.  
 

Nơi nhận: 

- UBND phường - để p/h; 

- Niêm yết tại bảng tin nhà trường;                                            

- Lưu VT, CM. 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã kí) 

 

 

Lê Kim Tuyến 

 

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


PHỤ LỤC 

(kèm theo Thông báo số 61 /TB-THCSVH ngày 20 tháng 6 năm 2021 

của trường THCS Việt Hưng) 

 

Hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến 

 

Bước 1: Mở trình duyệt web firefox 3.5 trở lên (hoặc Internet Explorer 7.0, 

Chrome). 

Bước 2: Truy cập vào địa chỉ: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn 

Bước 3: Chọn [Đăng ký tuyển sinh], giao diện hiển thị các kỳ tuyển sinh, PHHS 

chọn  kỳ tuyển sinh cần đăng ký, nhấn nút [Đăng Ký]. 

 

Bước 4: Chọn đăng kí Tuyển sinh vào lớp 6. 

 

Bước 5:  

CMHS nhập trực tiếp Mã định danh và Mật khẩu đã được cung cấp.  



Chọn trường đăng ký nhập học: Trường trung học cơ sở Việt Hưng. 

Nhập Mã bảo vệ, Tích cam kết khai báo đúng thông tin và [Gửi đăng ký] để gửi 

hồ sơ của học sinh lên hệ thống.. 

Bước 6: Hệ thống đưa ra thông báo, CMHS xác nhận [Đồng ý] để hoàn thành thao 

tác đăng ký tuyển sinh. 

Bước 7:  

Xuất phiếu thông tin, in phiếu đăng kí dự tuyển nộp tại trường THCS Việt Hưng 

cùng hồ sơ dự tuyển của học sinh. 

Lưu ý: Nếu thông tin trong phiếu dự tuyển in ra bị sai, CMHS sửa lại bằng bút đỏ 

và báo cho GVCN khi con được nhập học. 

CMHS lưu lại Mã hồ sơ để tra cứu kết quả tuyển sinh. 

 

 


