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LỊCH LÀM VIỆC BAN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Theo Thông báo số 184/TB-THPTCVA ngày 08/7/2022 của trường THPT Chu Văn An) 

 

* Giờ làm việc của Hội đồng tuyển sinh 

  + Buổi sáng: Từ 08h00 đến 11h30 

  + Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

* Đợt 3: Nhận học sinh có kết quả sau phúc khảo đủ điều kiện 

trúng tuyển (nếu có). 

  + Từ ngày 28/7/2022 đến 17h00 ngày 30/7/2022; 

 

- Trong thời gian nhập học, nếu học sinh không đến làm thủ tục nhập học, nhà 

trường coi như học sinh không có nhu cầu học tại trường THPT Chu Văn An. 

- Học sinh và phụ huynh học sinh có trách nhiệm kiểm tra điều kiện dự tuyển, 

trúng tuyển của mình trước khi làm thủ tục nhập học.  

- Khi đến nhập học, học sinh, phụ huynh học sinh mặc trang phục lịch sự, phù hợp nơi 

công sở. 
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HỒ SƠ NHẬP HỌC 

(Theo Thông báo số 184/TB-THPTCVA ngày 08/7/2022 của trường THPT Chu Văn An) 

 

1. Tờ khai đăng ký nhập học lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 

(theo mẫu của trường THPT Chu Văn An; nhận tại phòng tư vấn tuyển 

sinh của Trường THPT Chu Văn An).  

2. Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT sau phúc khảo 

(Bản chính); 

Phiếu Thông tin tài khoản đăng ký tuyển sinh 

3. Bản sao công chứng Giấy khai sinh hợp lệ; 

4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (đối với học sinh tốt 

nghiệp THCS năm học 2022 - 2023) hoặc Bằng tốt nghiệp THCS do trường 

THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm GDNN - GDTX cấp; 

5. Bản chính học bạ cấp THCS; 

6. Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu (mang theo Sổ hộ khẩu bản 

gốc để đối chiếu), hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú (Mẫu CT07 

ban hành theo TT56/2021/TT-BCA của Bộ Công an) trong đó học sinh 

hoặc bố, mẹ của học sinh được xác nhận Nơi thường trù tại Hà Nội. 

7. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy 

cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định 

chung ở cấp học dưới (nếu có);  

8. Giấy xác nhận “không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo 

không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật” do chính quyền cấp xã, 

phường nơi cư trú cấp (đối với thi sinh tự do - là thí sinh đã tốt nghiệp 

THCS). 

9. Ngoài hồ sơ nhập học: Bản photo CCCD hoặc hộ chiếu của 

học sinh, trong đó có photo 2 mặt của chứng minh thư/hộ chiếu và chữ 

ký của học sinh trên cùng 1 mặt giấy A4, để đăng ký làm thẻ BIDV 

phục vụ việc đóng học phí thường kỳ (nếu học sinh chưa có CCCD thì 

dùng bản photo CCCD của PHHS để đăng ký) 


