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Về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 -2022
Căn cứ Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND quận Hoàng Mai;
Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 – 2022 của trường THCS Định Công,
Trường THCS Định Công xin thông báo một số nội dung về công tác tuyển sinh vào lớp 6
năm học 2021 – 2022 của nhà trường như sau:
1) Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
2) Độ tuổi tuyển sinh: Tuổi của học sinh vào lớp 6 là 11 tuổi ( sinh năm 2010).
3) Đối tượng tuyển sinh: Những học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học, cư trú trên địa
bàn phường Định Công.
4). Chỉ tiêu tuyển sinh: 220 học sinh, chia làm 5 lớp.
5) Thời gian tuyển sinh:
a.Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021.
Cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh qua mạng Internet tại trang
http://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Cha (mẹ) học sinh có thể đăng ký tại nhà hoặc đến trường THCS
Định Công để được hỗ trợ. Khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh thành công, cha (mẹ) học
sinh đem hồ sơ đến trường THCS Định Công để đối chiếu từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày
28/7/2021 ( Sáng từ 8h- 11h, Chiều từ 14h- 16h30). Điện thoại hỗ trợ: 0948693886
b.Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.
6) Hồ sơ tuyển sinh gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với hình thức tuyển sinh bằng hình thức
trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;
- Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc hồ sơ khác có giá trị thay thế;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản photo sổ hộ khẩu thường trú (không cần công chứng) 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 Định Công.
- Quyết định cho phép học vượt lớp ( nếu có).
7) Địa điểm tuyển sinh: Tầng 1- Phòng Hội đồng sư phạm nhà trường.
Trường THCS Định Công trân trọng thông báo!
BAN TUYỂN SINH

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN
Trường THCS Định Công thông báo về tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2021 – 2022
như sau:
Những học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc nơi cư trú hiện tại thuộc địa bàn tuyển sinh
của nhà trường thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến như sau:
*Thời gian: Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021.
*Cách thực hiện:
Bước 1: Truy cập vào cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ
http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, chọn mục Đăng ký tuyển sinh.
Bước 2: CMHS chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh vào Lớp 6 năm học 2021-2022.
Bước 3: Sau khi chọn loại đăng ký, CMHS thực hiện theo các bước trong biểu mẫu trực
tuyến hiện ra.
* Lưu ý khi đăng ký trực tuyến:
 Khuyến khích CMHS đăng ký trực tuyến cho học sinh.
 CMHS phải có thiết bị điện tử có kết nối internet: máy tính, máy tính bảng, điện thoại
thông minh, ...
 CMHS có hòm thư điện tử cá nhân, hoặc dùng nhờ hòm thư điện tử của của nhà trường.
 Để đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 CHMS nhất thiết phải có mã số và mật khẩu
đăng ký tuyển sinh; mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh này do trường Tiểu học năm học 20202021 trên địa bàn thành phố Hà Nội bàn giao cho CMHS của học sinh cuối cấp. Lưu ý : địa chỉ hộ
khẩu, nơi ở hiện tại đúng với tên tổ dân phố mới.
* Cha mẹ học sinh có thể đến trường THCS Định Công để được hỗ trợ đăng ký tuyển sinh trực
tuyến.
Sau khi đăng ký trực tuyến, đã nhận được thông báo đăng ký thành công, cha mẹ học sinh nếu
có nhu cầu đối chiếu ngay hồ sơ có thể đến trường THCS Định Công để đối chiếu.
Trân trọng!
Ban tuyển sinh
Ghi chú: Lợi ích của việc tuyển sinh trực tuyến:
- CMHS không mất thời gian đi lại, có thể đăng ký tại nhà, đăng ký trực tuyến thành
công là học sinh có tên trong danh sách tuyển sinh và được nhập học. ( trường hợp PH không
đăng ký được, đến trường THCS Định Công để GV nhà trường hỗ trợ đăng ký, đối chiếu và
nộp luôn hồ sơ).
- Khi đã tuyển sinh trực tuyến, PH có thể đối chiếu hồ sơ từ ngày 18/7/2021 đến hết
ngày 28/7/2021 ( không phải xếp hàng chờ đợi).
– Nếu không đăng ký trực tuyến thì đến ngày 23/7/2021 mới được đối chiếu hồ sơ và
chưa chắc chắn có được nhập học hay không nếu nhà trường đã đủ chỉ tiêu. ( Thời gian nhận
hồ sơ trực tiếp chỉ có 5 ngày từ 23/7 đến 28/7).

