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Vạn Thắng, ngày 25 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH LỚP 6 – NĂM HỌC 2022-2023
Căn cứ Hướng dẫn số 942/SGD&ĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở GD&ĐT Hà
Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học
2022-2023;
Căn cứ quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND huyện Ba Vì
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023
cho các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ
thông cơ sở trên địa bàn huyện;
Căn cứ kế hoạch số 591/ KH-PDGĐT ngày 13/5/2022 của Phòng GD&ĐT
huyện Ba Vì về việc thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và
lớp 6 năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Ba Vì;
Ban tuyển sinh trường THCS Vạn Thắng thông báo để cha mẹ học sinh được
biết về công tác tuyển sinh vào lớp 6 của nhà trường năm học 2022-2023 như sau:
1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
308 học sinh/ 8 lớp. Bình quân 38.5 HS/ lớp
2. TUYẾN TUYỂN SINH
Học sinh thuộc địa bàn xã Vạn Thắng
3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học. Sinh năm 2011 (11 tuổi)
4. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Trực tuyến và trực tiếp
5. TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN
*Thời gian: Từ ngày 07/7/2022 đến ngày 09/7/2022
*Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30 *Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00
+ PHHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo địa chỉ:
http://tsdaucap.hanoi.gov.vn
Hoặc đến tại phòng Hội đồng trường THCS Vạn Thắng để đăng ký tuyển
sinh cho con.
Số điện thoại của nhân viên kỹ thuật hỗ trợ: Cô Thảo: 0363364385
Cô Dung: 0978527990

+ Lưu ý: - PHHS chỉ được đăng ký tuyển sinh trực tuyến 1 lần/ mã số của
học sinh được cấp.
- PHHS đến trường để đối chiếu hồ sơ tuyển sinh đến ngày
18/7/2022 (đối với những học sinh đăng ký trực tuyến)
6. TUYỂN SINH TRỰC TIẾP
*Thời gian: Từ ngày 13/7/2022 đến ngày 18/7/2022 nhận hồ sơ tại phòng
Hội đồng nhà trường.
*Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30 *Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00
7. HỒ SƠ TUYỂN SINH GỒM
+ Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 6( theo mẫu) đối với trường hợp 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 có xác nhận đã hoàn thành chương trình
cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
+ Bản phô tô Sổ hộ khẩu, giấy tạm trú( không cần công chứng) kèm theo
bản chính để đối chiếu hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy hẹn đã hoàn thành
thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú của cơ quan đăng ký cư trú.
+ Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).
+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền
cấp(nếu có)
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