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HƯỚNG DẪN NỘP  HỒ  SƠ  VÀO  LỚP  10 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM 
  NĂM HỌC : 2022 - 2023 

 
 

I . HỒ SƠ GỒM CÓ : 

- Học bạ THCS                    : Nộp học bạ bản chính  

- Học bạ Song ngữ (đối với học sinh lớp Song ngữ tiếng Pháp). 

- Giấy khai sinh                      : Nộp bản sao công chứng có dấu đỏ  

(Nộp giấy khai sinh mới, không nộp giấy quá cũ bị rách nát) 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS        : Nộp bản chính (từ Khá trở lên)  

- Giấy báo kết quả điểm thi                       : Do PGD cấp, nộp bản chính  

- Giấy xác nhận học sớm tuổi                    : Sinh năm 2008 do Phòng, Sở kí duyệt 

- Các giấy tờ khác (con TB, LS)               : Nộp bản chính 

- Hộ khẩu thường trú ở Hà Nội                  : Nộp bản sao hoặc công chứng 

- (Nếu Hộ khẩu là bản photo mang theo Hộ khẩu gốc để đối chiếu bản photo) 

- Phiếu thông tin tài khoản đăng ký tuyển sinh 

- Giấy xác nhận nhập học vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023 trường THPT 

chuyên Hà Nội – Amsterdam in từ hệ thống cổng thông tin tuyển sinh (Chi tiết 

trong Hướng dẫn đính kèm) 

 
II. THỜI GIAN:  Từ 13h30 Chủ nhật (10/7/2022) đến hết ngày thứ 3 (12/7/2022) 

* Giờ nhận hồ sơ : 

-    Buổi sáng    :    08 giờ 00    ____   11 giờ 00 

- Buổi chiều   :    13 giờ 30    ____   16 giờ 30  

* Địa điểm:  Nộp hồ sơ tại Tầng 2 – Nhà A.                                                                                      

 

III. CHÚ Ý:   

- Hết thời gian nhận hồ sơ ngày 12/7/2022, nhà trường sẽ chốt danh sách trên hệ 

thống. 

- Về hộ khẩu thường trú (HKTT): Học sinh có HKTT tại Hà Nội hoặc học sinh đã 

hoàn thành thủ tục nhập HKTT, có giấy hẹn nhận kết quả của Công an Quận, Huyện, Thị xã. 
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HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC TRÊN CỔNG THÔNG TIN 

TUYỂN SINH VÀO  LỚP  10 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM 

  NĂM HỌC : 2022 - 2023 

 
Bước 1. Xác nhận nhập học trên  

http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/dang-ky-tuyen-sinh-khoi-10/TS10CL 

 
 
Bước 2. Cha Mẹ học sinh nhập đầy đủ Mã định danh, Mật khẩu của Học sinh và ấn [Tìm 
kiếm], sau đó kiểm tra, nhập bổ sung đầy đủ thông tin của học sinh vào Phiếu thông tin học 
sinh theo các hướng dẫn trên màn hình. 
 
Bước 3. Sau khi hoàn thiện hồ sơ học sinh, PHHS nhập Mã bảo vệ, Tích cam kết khai báo 
đúng thông tin và [Gửi đăng ký] 

 
  



Bước 3. Xuất Phiếu thông tin 

 
Bước 4. In Giấy xác nhận nhập học vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023 trường THPT 
chuyên Hà Nội – Amsterdam và nộp cùng Hồ sơ. 

 


