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THÔNG BÁO  

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022 
 

 Căn cứ Kế hoạch 10/KH-PGD&ĐT  ngày 18/05/2021 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo về Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-

2022, trường TH Thanh Xuân Bắc thông báo công tác tuyển sinh học sinh lớp 1 

năm học 2021-2022 như sau:  

I. Chỉ tiêu tuyển sinh : 270 học sinh/6 lớp. 

II. Quy định độ tuổi:  

- Trẻ 6 tuổi (trẻ sinh năm 2015). 

- Trẻ em khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài 

về nước có thể vào lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi; 

- Không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1. 

III. Quy định tuyến tuyển sinh : 

 - Trẻ có hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Xuân Bắc thuộc tổ dân phố 

15, 16, 18, 19, 20, 23 và tổ 37 (Khu Đại học Tổng hợp A, C). 

 - Trẻ có hộ khẩu thường trú ở các tổ dân phố số 36, 37 Khu dân cư  Nam Thăng 

Long 2 phường Nhân Chính. 

 - Trẻ thuộc tổ dân phố đã chuyển về phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm  (Tập 

thể Đại học Hà Nội 1,2,3; tập thể Trung học Nông nghiệp; tập thể Phòng cháy chữa 

cháy). 

IV. Thời gian tuyển sinh: 

 1. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến lớp 1: Từ ngày 12/7/2021 đến hết 

ngày  14/7/2021.  
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Cha mẹ học sinh vào hệ thống đăng ký tuyển sinh theo địa chỉ 

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

Lưu ý: Nếu Cha mẹ học sinh không đủ điều kiện về công nghệ thông tin có 

thể mang hồ sơ đến trường TH Thanh Xuân Bắc, cán bộ tuyển sinh của trường sẽ 

cập nhật vào hệ thống tuyển sinh trực tuyến. 

 2. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp lớp 1 và kiểm tra hồ sơ trực tuyến: 

Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.  

+ Sáng từ 8h00’ đến 11h00’; 

+ Chiều từ 14h00’ đến 16h30’.  

Cụ thể như sau: 

+ Sáng ngày 23/7/2021: Tuyển sinh và thu hồ sơ học sinh có hộ khẩu 

thường trú tại phường Thanh Xuân Bắc thuộc tổ dân phố 15, 16.  

  + Chiều ngày 23/7/2021: Tuyển sinh và thu hồ sơ học sinh có hộ khẩu 

thường trú tại phường Thanh Xuân Bắc thuộc tổ dân phố 18, 19.  

 + Sáng ngày 24/7/2021: Tuyển sinh và thu hồ sơ học sinh có hộ khẩu 

thường trú tại phường Thanh Xuân Bắc thuộc tổ dân phố 20,23, 37. 

+ Chiều ngày 24/7/2021: Tuyển sinh và thu hồ sơ học sinh có hộ khẩu 

thường trú tại tổ dân phố đã chuyển về phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm: 

Tập thể Đại học Hà Nội 1, 2, 3; Tập thể Trung học Nông nghiệp; Tập thể Phòng 

cháy chữa cháy. 

+ Sáng ngày 26/7/2021: Tuyển sinh và thu hồ sơ học sinh có hộ khẩu 

thường trú ở các tổ dân phố số 36, 37 Khu dân cư Nam Thăng Long 2 phường Nhân 

Chính. 

+ Chiều ngày 26/7/2021: Tuyển sinh và thu hồ sơ học sinh có hộ khẩu 

thường trú với các trường hợp còn lại thuộc khu vực tuyển sinh của trường. 

* Sau khi tuyển hết số trẻ có hộ khẩu KT1 theo phân tuyến tuyển sinh, nhà 

trường báo cáo phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo về việc tuyển sinh tiếp đối với 

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
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trẻ có hộ khẩu còn lại trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân 

dân. 

* Sau ngày 28/7/2021, nhà trường tổng hợp báo cáo, nếu chưa đủ chỉ tiêu, 

tuyển sinh bổ sung  từ ngày 29/7/2020 đến ngày 31/7/2020.  

V. Hồ sơ: 

 - Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng 

hình thức trực tiếp, in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức 

trực tuyến; 

 - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu); 

 - Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối 

chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận hoặc giấy 

xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường.  

Trân trọng thông báo!  

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT quận TX; 

- UBND phường TXB;  

- UBND phường NC; 

- Lưu VT./. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Thị Tố Nga 

  

 

 

 

                       

 


