
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – ĐỐNG ĐA 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10  

NĂM HỌC 2020 – 2021 

I. ĐIỂM CHUẨN:  

1. Nguyện vọng 1:  38 điểm 

2. Nguyện vọng 2: 39,5 điểm 

II. QUY TRÌNH NHẬP HỌC 

1. Xác nhận nhập học (Bắt buộc): Học sinh chọn 1 trong 2 cách sau: 

- Cách 1: Nhập học trực tuyến qua trang web https://tsdaucap.hanoi.gov.vn  hoặc ứng dụng Hà Nội 

SmartCity, đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu được cấp. Thời gian: Từ 13h30 ngày 03/8/2020 đến 

24h00 ngày 05/8/2020. 

-  Cách 2: Nhập học trực tiếp tại trường THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa (học sinh mang 

phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021; học sinh có thể nộp ngay 

hồ sơ nhập học). 

+ Ngày 03/8/2020: Từ 13h30 đến 17h00. 

+ Ngày 04,05/8/2020:  Sáng từ 8h00 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h00. 

2. Nộp hồ sơ nhập học: Từ ngày 12/8/2020 đến ngày 15/8/2020 

Sáng từ 8h00 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h00. 

III. HỒ SƠ NHẬP HỌC 

1. Bản in giấy xác nhận nhập học vào lớp 10. 

2.  Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 hoặc Quyết định trúng tuyển diện tuyển thẳng 

năm học 2020-2021 (bản chính). 

3. Bản chính Học bạ THCS. 

4. Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ. 

5.  Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời. 

6. Bản photocopy hộ khẩu (phải có hộ khẩu gốc để đối chiếu). Trường hợp đang nhập hộ 

khẩu phải có giấy hẹn của công an Quận, huyện, thị xã cấp, xác nhận đang trong thời gian hoàn 

thành thủ tục. 

7. Các loại giấy tờ xác nhận hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). 

8. Những học sinh học trước tuổi (sinh năm 2006) phải được Sở GD&ĐT Hà Nội duyệt cho 

phép học trước tuổi. 

9. Phiếu đăng ký học phân ban (theo mẫu của nhà trường).  

IV. MỘT SỐ LƯU Ý 

1. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, PHHS và HS khi đến trường 

THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa làm thủ tục xác nhận nhập học và nộp hồ sơ tuyển sinh phải ĐEO 

KHẨU TRANG, RỬA TAY KHỬ KHUẨN VÀ ĐO THÂN NHIỆT TẠI CỔNG TRƯỜNG. 

2.  Học sinh đã xác nhận nhập học bắt buộc phải nộp hồ sơ nhập học trong thời gian trên, nếu 

không nộp đúng hạn coi như thí sinh không đăng ký học tại trường THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa 

và sẽ bị gạch tên trong danh sách trúng tuyển (nhà trường không chịu trách nhiệm về việc học 

sinh không được nhập học). 

3. Thứ hai ngày 31/8/2020: 15h30: HS xem danh sách lớp tại bảng tin nhà trường. 

4. Thứ ba ngày 01/9/2020: 7h30 tập trung học sinh; GVCN nhận lớp và triển khai các họat 

động theo kế hoạch của nhà trường. 

 

BAN TUYỂN SINH 

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


 


