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KẾ HOẠCH 

TUYÊN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020 - 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 Ban 

hành kèm theo Quyết định số 1612/QĐ0UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hà Nội; 

Thực hiện Hướng dẫn số 1524/SGDĐT- QLT về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào 

lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021; 

 Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-SGDĐT ngày 31/7/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hà Nội Quyết định Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm 

học 2020 - 2021; 

Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Hoài Đức B ban hành kế hoạch tuyển sinh 

vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 của trường như sau: 

1. Chỉ tiêu Sở GDĐT Hà Nội giao:  

-Số lớp: 14 lớp  

-Số học sinh: 630 học sinh 

2.Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 ( theo Quyết 

định số 1076/QĐ-SGDĐT ngày 31/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội): 

-Nguyện vọng 1:  28.0 điểm 

-Nguyện vọng 2: 29,5 điểm 

3.Lịch tuyển sinh ( Thực hiện theo lịch của Sở GDĐT Hà Nội) 

-Từ ngày 03/8 - 05/8/2020: Học sinh xác nhận nhập học trực tuyến hoặc đến 

trường xác nhận trực tiếp và nhận túi hồ sơ ( nhà trường phát miễn phí) 

-Từ 8h00 ngày 12/8 đến 17h ngày 15/8/2020: Trường tiếp nhận hồ sơ nhập học 

của học sinh trúng tuyển. 

- Ngày 23/8/2020: Nhà trường nhận hồ sơ bổ sung sau phúc khảo. 

- Thời gian làm việc: 

+ Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00 

+ Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30 

4.Hồ sơ nhập học (Học sinh rút hồ sơ dự tuyển ở trường THCS mang về 

trường THPT nộp) cùng Giấy báo kết quả thi. 

 



Gồm có: 

- Phiếu báo kết quả thi vào lớp 10 THPT (bản chính) 

- Học bạ THCS (bản chính) 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản chính) hoặc bằng tốt nghiệp THCS 

(nếu là thí sinh tốt nghiệp THCS ở những năm học trước) 

- Giấy khai sinh (bản sao) 

- Sổ hộ khẩu thường trú (bản chứng thực)  hoặc xác nhận học sinh cư trú trên địa 

bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn (nếu có). 

- Giấy được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích ( nếu có) 

- Giấy cho phép học sớm trước tuổi của cấp có thẩm quyền (đối với trường hợp 

sinh sau năm 2005). 

- Giấy xác nhận “ không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc cải tạo không 

giam giữ, vi phạm pháp luật” do chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú cấp ( đối với 

thí sinh tự do - là thí sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình GDPT hoặc GDTX từ 

những năm học trước) 

Tất cả các giấy tờ trên được cho vào túi hồ sơ (nhà trường đã phát miễn phí cho 

học sinh). 

5.Xếp lớp 

Căn cứ vào năng lực, nguyện vọng học tập theo định hướng của học sinh và điều 

kiện thực tế của nhà trường. Trường THPT Hoài Đức B sẽ biên chế lớp học nhằm phát 

huy tốt nhất năng lực của học sinh. 

Trong thời gian tuyển sinh nhà trường cam kết không thu bất cứ khoản tiền nào 

từ phía gia đình  học sinh. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 của Trường 

THPT Hoài Đức B. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc 

đề nghị học sinh, CMHS và giáo viên của nhà trường trực tiếp phản ảnh về số điện 

thoại: 0989151694 (hoặc 02433652595) 

 

Nơi nhận:                                                          CHỦ TỊCH HĐ TUYỂN SINH 

  -HĐTS ( đế t/h)                                                  

  - Lưu VT                                                                                                ( đã kí) 

  - Đăng Website 

 

                                                                                               Nguyễn Danh Thông    


