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THÔNG BÁO
XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NỘP HỒ SƠ VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2022 - 2023
- Căn cứ quyết định số: 1402/QĐ-SGDĐT ngày 09/7/2022 của Giám đốc Sở
giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc quyết định điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10
THPT Công lập năm học 2022 - 2023.
- Căn cứ kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Tân Lập năm học
2022 - 2023.
TRƯỜNG THPT TÂN LẬP TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
I. Chỉ tiêu tuyển sinh: 585 học sinh.
II. Điểm trúng tuyển vào lớp 10:
- Nguyện vọng 1: 30,00 điểm
- Nguyện vọng 2: 31,00 điểm
- Nguyện vọng 3: 32,00 điểm
III. Tổ chức xác nhận nhập học của học sinh trúng tuyển
1. Thời gian và cách thức xác nhận nhập học trực tuyến tại nhà.
- Trong 3 ngày, từ 13h30 ngày 10/7/2022 đến 24h00 ngày 12/7/2022.
- Cách thức xác nhận: Học sinh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu được
trường THCS cấp tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ làm thủ tục xác
nhập nhập học và in Giấy xác nhận nhập học trực tuyến.
2. Thời gian hỗ trợ xác nhận nhập học trực tuyến tại trường.
- Trong 3 ngày, từ 13h30 ngày 10/7/2022 đến 17h00 ngày 12/7/2022
- Ban tuyển sinh hỗ trợ đối với học sinh mà gia đình không có thiết bị đăng
nhập mạng internet.
- Giờ làm việc:
Sáng từ 8h00 đến 11h00
Chiều từ 14h00 đến 17h00.
Lưu ý:
- Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh nhà trường khuyến khích
học sinh nhập học trực tuyến tại nhà.
- Nếu học sinh tới trường đề nghị hỗ trợ xác nhận nhập học trực tuyến phải
thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

IV. Tiếp nhận hồ sơ nhập học:
1. Thời gian: Từ 19/7/2022 đến 17h00 ngày 22/7/2022
- Giờ làm việc:
Sáng từ 8h00 đến 11h00
Chiều từ 14h00 đến 17h00.
2. Hồ sơ gồm:
- Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT;
- Giấy xác nhận nhập học trực tuyến;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc THCS hoặc giấy
chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (đối với học sinh vừa tốt nghiệp THCS
năm học 2022-2023) do cơ sở giáo dục cấp;
- Bản chính học bạ THCS;
- Hộ khẩu thường trú (bản chứng thực) hoặc Giấy xác nhận HS cư trú tại địa
bàn của công an cấp phường xã (nếu có). Nếu là bản photocopy sổ hộ khẩu (phải có
bản chính để đối chiếu);
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến
khích do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Những học sinh thuộc diện học trước 1 tuổi (sinh năm 2008) phải được Sở
duyệt cho phép học sớm 1 tuổi.
Lưu ý:
- Các loại giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ do nhà trường phát
và ghi đầy đủ thông tin đặc biệt là số điện thoại liên hệ để nhà trường thông
báo tập trung khi có lịch.
Nơi nhận:
- Đài truyền thanh huyện Đan Phượng;
- Cổng TTĐT huyện Đan Phượng;
- Đài truyền thanh xã Tân Lập;
- Website http://c3tanlap.edu.vn/
- Niêm yết bảng tin;
- Lưu: VT, TS
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