
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngôi trường khởi nguồn từ tâm huyết 
 

HONG HA SECONDARY AND HIGH SCHOOL 

Thông tin tuyển sinh năm học 2020-2021 
 

 

A/ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT: 
 

- Được thành lập từ năm 1997 bởi nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn - 
Nguyên hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội 

- Với bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm, Trường luôn được đánh giá cao về các hoạt 
động chuyên môn bài bản, nghiêm túc và khả năng quản lý học sinh sát sao, hiệu 
quả của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm. 

- Trường THPT Hồng Hà luôn kiên trì với mô hình sĩ số lớp 30 học sinh để mỗi một 
học sinh của trường đều được dạy dỗ và chăm sóc tỉ mỉ. 

- Một trong những đặc điểm nổi bật nhất là mối quan hệ gần gũi, thân thiện của các 
thày cô giáo với học sinh toàn Trường. Đội ngũ giáo viên và ban giám hiệu Nhà 
Trường coi việc thông qua mối quan hệ thân thiết với học sinh để giáo dục, uốn nắn 
và tạo động lực học tập cho học sinh là một trong những biện pháp giáo dục hiệu 
quả nhất. 

- Từ năm học 2015 Nhà trường đã nhận thấy tầm quan trọng của các hoạt động 
ngoại khóa đối với việc khích lệ học sinh trong học tập và rèn luyện đạo đức, do vậy 
ban giám hiệu nhà trường đã không ngừng đổi mới các hoạt động ngoại khóa ngày 
một phong phú hơn để thu hút học sinh vào các phong trào tập thể, giúp học sinh 
phát triển các kỹ năng mềm như: Tổ chức cho học sinh giao lưu với các đoàn học 
sinh đến từ Singapore, tổ chức giải đá bóng toàn trường, tổ chức cuộc thi Đại Sứ 
Hồng Hà, Lễ Trưởng Thành cho hoc sinh cuối cấp v.v..v 

- Cơ sở vật chất đầy đủ và phong phú để phục vụ cho mọi hoạt động học tập của 
học sinh, đồng thời là điều kiện để giáo viên thực hiện các bài giảng sinh động với 
phương pháp dạy thay đổi linh hoạt phong phú. 

 

 

 

 



B/ CHƯƠNG TRÌNH HỌC 
 
- Chương trình học được phân ban theo 2 khối: Khối Tự nhiên và khối Xã hội 
 
+ Đối với lớp 10 khối Tự nhiên, ngoài chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT, học sinh 
được học: 
 

 Tăng cường giờ học các môn thi của khối Khoa học Tự nhiên như: Toán, 
Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh. 

 Thi học kỳ tập trung toàn trường các môn Toán, Văn, Anh và tổ hợp Lý + Hóa 
+ Sinh từ lớp 10.  

 Bồi dưỡng thi học sinh Giỏi Cụm và Thành phố cho học sinh có nguyện vọng 
tham gia thi các môn học khối Khoa học Tự nhiên. 

 Tư vấn hướng nghiệp giúp học sinh có thêm thông tin về các ngành nghề 
thịnh hành của khối Khoa học Tự nhiên. 
 

+ Đối với lớp 10 khối Xã hội, ngoài chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT, học 
sinh được học: 
 

 Tăng cường giờ học các môn thi của khối Khoa học Xã hội như: Toán, Văn, 
Anh, Sử, Địa, GDCD 

 Thi học kỳ tập trung toàn trường các môn Toán, Văn, Anh và tổ hợp Sử + 
Địa+GDCD từ lớp 10. 

 Bồi dưỡng thi học sinh Giỏi Cụm và Thành phố cho học sinh có nguyện vọng 
tham gia thi các môn học khối Khoa học Xã hội. 

 Tư vấn hướng nghiệp giúp học sinh có thêm thông tin về các ngành nghề 
thịnh hành của khối Khoa học Xã hội. 
 

- Chú trọng tăng cường ngoại ngữ: 
 
+ Tăng cường giờ học tiếng Anh trên lớp. 
+ Thi vấn đáp Tiếng Anh (speaking) tập trung toàn trường mỗi năm 2 lần. 
+ Luân phiên phân công học sinh các lớp tham gia đón đoàn học sinh đến từ 
Singapore đến giao lưu nhằm nâng cao khả năng nghe nói tiếng Anh và tạo 
động lực học Tiếng Anh cho học sinh. 
+ Luyện thi học sinh Giỏi Cụm và Thành phố môn Tiếng Anh cho những học 
sinh có nguyện vọng. 

 

➡ Yêu cầu tuyển sinh lớp 10 
 
Phương án xét tuyển lớp 10 cơ bản: 

- Phương án 1: Học sinh sinh năm 2005 đủ điều kiện tốt nghiệp THCS, đạt cả 4 
năm là học sinh Tiên tiến bậc THCS và đạt điểm yêu cầu sau khi làm bài kiểm 
tra đầu vào tại trường (Môn Toán và Văn). 
 

- Phương án 2: Học sinh sinh năm 2005 đủ điều kiện tốt nghiệp THCS và thi vào 
10 năm 2020 đạt số điểm chuẩn của nhà trường (Điểm chuẩn được thông báo 
sau khi có kết quả thi tuyển sinh vào 10 năm 2020 toàn Thành phố Hà Nội). 

 



Điều kiện xét tuyển lớp 10 chất lượng cao: 
- Học sinh đạt điều kiện xét tuyển lớp 10 cơ bản tại Trường sẽ tham gia một kỳ thi 

tuyển chọn vào lớp chất lượng cao của Trường. 
 

 
C/ Đội ngũ giáo viên:  
Đội ngũ giáo viên của trường đều có chuyên môn vững, giàu kinh nghiệm và nhiệt 
huyết với nghề. Sau đây là một số thành tích đáng chú ý: 

 

STT Họ và tên Môn Thành tích đạt được 
Ghi 
chú 

1.  Vũ Tuấn Toán 

Tiến sĩ, Giáo sư, nhà giáo nhân dân, 
nguyên hiệu trường trường ĐHSP Hà 
Nội. Tác giả sách giáo khoa môn giải tích 
bậc THPT. 

 

2.  Nguyễn Thu Nga Toán 
Tiến sĩ, chủ nhiệm bộ môn giải tích 
trường ĐHSP Hà Nội 

 

3.  Lưu Thị Thanh Bình Toán 
Giải ba giáo viên dạy giỏi cấp cụm Hoàn 
Kiếm – Hai Bà Trưng. 

 

4.  Trần Mạnh Trung Toán 
Giải ba giáo viên dạy giỏi cấp cụm Hoàn 
Kiếm – Hai Bà Trưng. 

 

5.  Vũ Thị Duyên Văn Giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp thành phố  

6.  Lê Thu Hiền Văn 

Hướng dẫn đội tuyển học sinh giỏi của 
trường đạt giải ba cấp thành phố năm học 
2017 - 2018, và đạt nhiều giải học sinh 
giỏi cấp cụm vào các năm 2015 - 2016, 
2016- 2017 

 

7.  Đặng Ngọc Huyền Văn 
Thạc sĩ ngữ văn. Hướng dẫn đội tuyển 
học sinh giỏi của trường đạt giải cấp cụm 
vào năm 2017 - 2018 

 

8.  Hoàng Mỹ Hà Địa 

Giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 
Hướng dẫn đội tuyển học sinh giỏi của 
trường đạt giải nhì cấp thành phố năm 
học 2016 -2017, giải ba cấp thành phố 
năm học 2018 - 2019 

 

9.  Trương Thị Kim Sinh 
Giải xuất sắc về thiết kế giáo án giỏi cấp 
quốc gia 

 

10.  Ngô Phương Hoa Sinh Giải ba giáo viên dạy giỏi cấp cụm  

11.  Nguyễn Thị Hiền Sử Giải ba giáo viên dạy giỏi cấp thành phố  

12.  Trần Thu Huyền Sử Giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp thành phố  

13.  Trương Thanh Thảo Lý 
Giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp cụm; 
Nguyên tổ trưởng tổ Lý của trường THPT 
Trần Hưng Đạo 

 

14.  Lưu Thị Tâm Lý 
Thạc sĩ vật lý, Giải ba giáo viên dạy giỏi 
cấp cụm Hoàn Kiếm – Hai Bà Trưng. 

 

15.  Tô Thị Mai 
Tiếng 
Anh 

Hướng dẫn đội tuyển học sinh giỏi của 
trường đạt nhiều giải học sinh giỏi cấp 
cụm vào các năm 2016- 2017, 2017 - 
2018 

 

16.  Trần Thị Hương 
Tiếng 
Anh 

Hướng dẫn đội tuyển học sinh giỏi Tiếng 
Anh của trường đạt huy chương vàng tại 

 



hội thảo học sinh Đông Nam Á tổ chức tại 
Singapore năm 2018 (ASLC 21018) 

17.  
Trần Thị Phương 
Thanh 

Hóa 
Giải ba giáo viên dạy giỏi cấp cụm Hoàn 
Kiếm – Hai Bà Trưng.  

 

18.  Dương Thị Bắc Hóa 
Nguyên tổ trưởng bộ môn Hóa trường 
THPT Trương Định. Giáo viên dạy giỏi 
cấp thành phố 

 

19.  Nguyễn Hữu Phú 
Kỹ 

Thuật 
Giải ba giáo viên dạy giỏi cấp thành phố  

 
 
D/ Một số hình ảnh hoạt động của học sinh toàn Trường 
 
 

 
Thực hành thí nghiệm 

 
 
 
 

 

 
Học nhóm 

 

 

 
Giao lưu với học sinh Singapore 

 
Câu lạc bộ Tiếng Anh 



 
Giải bóng đá toàn trường 

 
Hoạt động Đoàn Đội 

 

 
Cuộc thi Đại Sứ Hồng Hà thường niên 

 
Đêm dạ hội Lễ Trưởng Thành 

 
E/ HỌC PHÍ 
 

 
HỌC PHÍ VÀ TIỀN ĂN 

(Theo tháng) 
PHÍ NHẬP HỌC 

GHI 
CHÚ 

Đối 
tượng 

học 
sinh 

Học phí 

 
Tiền ăn trưa 

(Nếu HS 
Đăng ký) 

CSVC Đồng phục 
Lệ phí 
tuyển 
sinh 

 

 
 

Lớp 10  

- Lớp 10 chất lượng 
cao:      2.200.000đ/HS 
 
- Lớp 10 thường: 
             2.100.000đ/HS 

35.000đ/ngày 
500.000đ/ 

Học kỳ 

1.040.000đ 
(Đối với 
HS Nữ) 

200.000đ  
1.100.000đ 

(Đối với 
HS Nam) 

 

* Chú ý đồng phục khi nhập học gồm: 2 bộ đồng phục hè (gồm áo sơ mi trắng + 

quần (hoặc váy) màu ghi), 1 bộ đồng phục thể dục. 

 



* Phí xe tuyến 

- Trong quận Hai Bà Trưng:   1.200.000 vnđ/tháng 

- Ngoài quận Hai Bà Trưng:          Tính phí theo khoảng cách đưa - đón. 
 

* CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 – NĂM HỌC 2020 – 2021 

- Năm học 2020 - 2021, nhà trường tuyển sinh 08 lớp 10, trong đó có 2 lớp 10 chất 
lượng cao. 
 

* ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH: 
+  Địa điểm tuyển sinh: Tại văn phòng nhà trường 
    Địa chỉ : 67 phố Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
                   Tel: 024 39870010 – hotline 0962.512.803 - 0989.955.509  
                   Email: c3hongha@hanoiedu.vn 

       Thông tin về trường THPT Hồng Hà xem thêm tại website:  

http://hongha-nguyenkhuyen.vn 
 
 

* HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH BAO GỒM: 

- Sơ yếu lý lịch học sinh (theo mẫu của nhà trường). 
- Đơn xin nhập học (theo mẫu của nhà trường). 
- Học bạ THCS (bản gốc) 
- Giấy khai sinh (bản sao công chứng). 
- Hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (bản sao công chứng). 
- CMND hoặc Căn cước công dân của bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng. 
- Giấy chứng nhận TN THCS tạm thời (Bằng tốt nghiệp với HS tốt nghiệp                      
năm 2019) 
- Giấy báo kết quả tuyển sinh vào 10 năm 2020 (nếu có dự thi). 
- 02 ảnh 3x4 cm 
- Giấy ưu tiên (nếu có) 
 
 

 

 

 

Trường THPT Hồng Hà 
 

Địa chỉ: 67 phố Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Văn phòng tuyển sinh: 0243.987.0010 – 0243.987.6494 

     HOTLINE: 0962.512.803 - 0989.955.509 

     Website:      http://hongha-nguyenkhuyen.vn 

     Email:           c3hongha@hanoiedu.vn 

     Facebook:    https://www.facebook.com/Trường 

THCS & THPT Hồng Hà 
 

 


