
  TRƢỜNG THPT ĐỐNG ĐA 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

I. ĐIỂM CHUẨN VÀO TRƢỜNG 

NGUYỆN VỌNG 1 NGUYỆN VỌNG 2 NGUYỆN VỌNG 3 

43,75 44,75 45,75 

      CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 15 LỚP - 675 HỌC SINH 

II. THỜI GIAN TUYỂN SINH 

1. Xác nhận nhập học: Từ 13h30 ngày 01/7/2021 đến ngày 03/7/2021 

       + Hình thức trực tuyến: HS đăng ký trực tuyến tại: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn . HS 

chọn in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học và kết thúc quá trình. 

       + Hình thức trực tiếp: HS nộp bản sao Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

năm học 2021-2022 tại trường. Nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác 

nhận nhập học, tài khoản của HS sẽ tự động khóa. Nhà trường in Giấy báo xác nhận nhập học 

cho HS. 

        Trong thời gian xác nhận nhập học, nhà trường phát hồ sơ nhập học, nếu học sinh có 

nguyện vọng và tự nguyện nộp hồ sơ nhập học, nhà trường tạo điều kiện tiếp nhận hồ sơ 

nhập học của học sinh theo đúng quy định. 

2. Nộp hồ sơ nhập học (chỉ nhận hồ sơ khi HS đã xác nhận nhập học từ hệ thống)  

 -  Học sinh đủ điều kiện trúng tuyển đã được xác nhận nhập học, hoặc đủ điều kiện trúng 

tuyển bổ sung sẽ nộp hồ sơ nhập học kèm Phiếu xác nhận nhập học từ 9/7/2021 đến 17h ngày 

12/7/2021 tại trường trúng tuyển. 

 - Thời gian nhận hồ sơ: 

 Buổi sáng: từ 7h30' đến 11h00' 

 Buổi chiều: từ 13h30' đến 16h00' 

III. HỒ SƠ TUYỂN SINH 

  1. Phiếu nhập học vào lớp 10 (Do Trường THPT Đống Đa phát hành) 

2. Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT (do Sở GD-ĐT cấp) 

3. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (có bản chính để đối chiếu) 

4. Giấy chứng nhận TN THCS tạm thời (bằng TN THCS) 

5. Học bạ THCS (bản chính) 

6. Bản chứng thực hộ khẩu thường trú (có Hộ khẩu gốc để đối chiếu) 

7. Giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (nếu có) 

8. Đối với học sinh thiếu tuổi (phải có xác nhận của Sở GD-ĐT đồng ý cho học sớm tuổi 

(phôtô 2 bản) 

9. Phiếu xác nhận nhập học in từ hệ thống (có đầy đủ chữ ký) 

IV. CHƢƠNG TRÌNH HỌC: BAN CƠ BẢN 

         - Năm học 2021 – 2022, Trường THPT Đống Đa tuyển sinh 15 lớp khối 10, trong đó: 12 

lớp đại trà theo ban Cơ bản gồm các lớp Cơ bản A và các lớp Cơ bản D ; 02 lớp liên kết quốc 

tế đào tạo Ielts ; 01 lớp tiếng Nhật NN2 (HS căn cứ vào lực học các môn của bản thân và xu 

hướng lựa chọn các môn thi Đại học sau này để lựa chọn ban học cho phù hợp) 

   + Các lớp Cơ bản A: HS được học chuyên đề bám sát các môn Toán, Lý, Hóa và Tổ hợp các 

môn Tự nhiên ( Lý- Hóa- Sinh ). 

   + Các lớp Cơ bản D: HS được học chuyên đề bám  sát các môn Toán, Văn, Anh và Tổ hợp 

các môn Xã hội ( Sử - Địa - GDCD).  

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


Năm học 2021 – 2022, Trường THPT Đống Đa Học triển khai dạy tin học MOS cho học sinh 

khối 10: Kết hợp chương trình của Bộ giáo dục & Đào tạo và thi chứng chỉ Tin học MOS. 

Học sinh học theo TKB bình thường tại trường, học sinh đăng ký tự nguyện dự thi cấp chứng 

chỉ tin học MOS vào cuối năm học. 

V. TUYỂN SINH LỚP LIÊN KẾT QUỐC TẾ LUYỆN THI IELTS 

Học sinh đã đỗ vào trường THPT Đống Đa năm học 2021-2022, được đăng ký vào lớp liên kết 

quốc tế luyện thi Ielts. Học sinh nộp hồ sơ, đăng ký học lớp liên kết, nhà trường kết hợp Trung 

tâm kiểm tra trình độ đầu vào để chia lớp học trái buổi. 

- Học đầy đủ Chương trình chính khóa ban cơ bản của Bộ Giáo dục & Đào tạo; 

- Học tiếng Anh: Giáo viên nước ngoài luyện IELTS 6 tiết/tuần, sĩ số mỗi lớp không quá 

25 học sinh. Thời gian giảng dạy: Năm học 2021-2022 đến đầu năm học 2023-2024. Thời gian 

hoàn thành chương trình và thi lấy chứng chỉ IELTS: đầu năm học lớp 12. 

- Học tin học: Kết hợp chương trình của Bộ giáo dục & Đào tạo và thi chứng chỉ Tin học 

MOS. 

- Luyện thi tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học:  Lớp liên kết ban CB D: Toán 2 tiết; Văn 

2 tiết; Tiếng Anh luyện thi đại học 2 tiết/tuần ; Lớp liên kết ban CB A1: Toán 2 tiết; Lý 2 tiết; 

Tiếng Anh luyện thi đại học 2 tiết/tuần . 

Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động ngoại khoá. 

- Tổ chức tham quan dã ngoại; Hoạt động từ thiện; Lễ hội... 

Học phí lớp liên kết quốc tế luyện thi Ielts: 3.000.000/tháng/hs (bao gồm toàn bộ kinh phí học 

Ielts, học ôn thi ĐH, hoạt động tham quan trải nghiệm và kỹ năng sống) ; chưa bao gồm lệ phí 

thi Ielts và thi chứng chỉ Tin học Mos. 

VI. TUYỂN SINH LỚP TIẾNG NHẬT NN2: 

      -  Năm học 2021-2022, HS đã đỗ vào trường THPT Đống Đa được đăng ký vào lớp Tiếng 

Nhật - Ngoại ngữ 2 (HS sẽ học hai thứ tiếng: Anh và Nhật). Học sinh nộp hồ sơ, đăng ký học 

lớp Tiếng Nhật NN2, nhà trường kết hợp Trung tâm kiểm tra trình độ đầu vào để chia lớp học 

trái buổi. 

     -  Học đầy đủ Chương trình chính khóa ban cơ bản của Bộ Giáo dục & Đào tạo; 

     - Học tiếng Nhật: Giáo viên người Nhật dạy 2 tiết/tuần, GV người Việt dạy 4 tiết/tuần, sĩ số 

mỗi lớp không quá 25 học sinh. Thời gian giảng dạy: Năm học 2021-2022 đến đầu năm học 

2023-2024. Thời gian hoàn thành chương trình: Đầu năm học lớp 12.Thi lấy chứng chỉ JLPT: 

Kỳ thi JLPT tháng 07/2023 hoặc 12/2023 

      - Học tin học: Kết hợp chương trình của Bộ giáo dục & Đào tạo và thi chứng chỉ Tin học 

MOS. 

      - Luyện thi tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học: Toán 2 tiết; Văn 2 tiết; Tiếng Anh luyện 

thi đại học 2 tiết/tuần. 

     - Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động ngoại khoá. 

       - Tổ chức tham quan dã ngoại; Hoạt động từ thiện; Lễ hội... 

       - Học phí lớp tiếng Nhật NN2: 2.000.000 /tháng/hs (bao gồm toàn bộ kinh phí học tiếng 

Nhật, học ôn thi ĐH, hoạt động tham quan trải nghiệm và kỹ năng sống) ; chưa bao gồm lệ phí 

thi chứng chỉ JLPT và thi chứng chỉ Tin học Mos. 

 

15h ngày 01/9/2021: HS đến nhận lớp và triển khai các kế hoạch theo lịch cụ thể của Nhà 

trường.  


