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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh vào lớp Một năm học 2022 - 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-THPL ngày 10/6/2022 của trường Tiểu học 

Phúc Lợi về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023, Hội đồng tuyển 

sinh trường Tiểu học Phúc Lợi thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 

2023 như sau: 

 I. Chỉ tiêu tuyển sinh: Số học sinh: 210 học sinh,  Số lớp: 06 lớp 

    Trung bình : 35 HS/lớp 

  II. Độ tuổi tuyển sinh:  

 - Trẻ sinh năm 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016) thuộc địa bàn 

tuyển sinh của trường. Trẻ em khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học 

sinh ở nước ngoài về có thể được vào cấp học cao hơn 3 tuổi so với quy định.  

 - Tuyệt đối không nhận học sinh thiếu tuổi. 

 III. Địa bàn tuyển sinh: 

Học sinh thuộc tổ dân phố 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 phường Phúc Lợi. 

IV. Đối tượng tuyển sinh : 

1. Đối tượng 1 (DT1): HS có hộ khẩu và nơi ở đồng thời tại tuyến tuyển 

sinh  hoặc có giấy hẹn hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu vào tuyến tuyển sinh 

của Công an quận Long Biên. 

2. Đối tượng 2 (DT2): Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc tuyến tuyển 

sinh nhưng hiện không cư trú trên địa bàn tuyến tuyển sinh. 

3. Đối tượng 3 (DT3): Học sinh có hộ khẩu thường trú không thuộc tuyến 

tuyển sinh nhưng có xác nhận đang cư trú trên địa bàn tuyển sinh của công an 

phường Phúc Lợi. 

V. Phương thức tuyển sinh: 

1. Tuyển sinh trực tuyến:  

a/ Đối tượng: Đối tượng DT1, DT2, DT3 

b/ Thời gian: Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 03/7/2022 

c/ Quy trình tuyển sinh trực tuyến:  

Bước 1: Truy cập vào trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến 

http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ chọn mục Đăng ký tuyển sinh. 

Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh 

http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
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Chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh vào Lớp 1 năm học 2022-2023;  

Bước 3: Đăng ký tuyển sinh 
+ Nhập mã học sinh và mật khẩu, nhấn vào nút Tìm hoặc Enter để lấy 

thông tin học sinh đưa lên biểu mẫu trực tuyến; sau đó bổ sung các thông tin còn 

thiếu vào biểu mẫu trực tuyến. 

+ Khi đã điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, nhấn nút Tiếp tục 

Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến 

Sau khi đã kiểm tra thông tin chính xác, cha mẹ học sinh nhập Mã Xác 

Nhận và nhấn vào nút Gửi thông tin để xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến. 

Bước 5: Đăng ký thành công 

Sau khi cha mẹ học sinh gửi thông tin xác nhận đăng ký tuyển sinh trực 

tuyến, hệ thống sẽ thông báo ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG và Mã 

hồ sơ đăng ký của học sinh, cha mẹ học sinh ấn nút Hoàn tất để hệ thống kết 

thúc và gửi thông tin vào hòm thư điện tử (email) cá nhân. 

PHHS có thể vào hòm thư điện tử các nhân để kiểm tra thông tin đăng ký 

tuyển sinh thành công, thông tin xác nhận trúng tuyển của hệ thống và in đơn. 

* Lưu ý:  

- Nếu PHHS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thể đem mã 

tuyển sinh, mật khẩu đến trường Tiểu học Phúc Lợi để được hỗ trợ đăng ký 

tuyển sinh trực tuyến từ ngày 01/7/2022 đến ngày 03/7/2022.   

Địa điểm hỗ trợ: Phòng Hội đồng sư phạm trường Tiểu học Phúc Lợi – 

Tầng 2 – Tòa nhà A 

Thời gian hỗ trợ:  

+ Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h00; 

+ Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00.  

- Sau khi đăng kí tuyển sinh trực tuyến thành công, CMHS có thể mang 

hồ sơ tuyển sinh đến trường để đối chiếu và nộp hồ sơ cho đến 17h ngày 

18/7/2022. (trừ Chủ nhật) 

2. Tuyển sinh trực tiếp:  

a/ Đối tượng: Học sinh chưa thực hiện tuyển sinh trực tuyến. 

b/ Thời gian: Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022 (trừ Chủ nhật) 

+ Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00; 

+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00. 

c/ Địa điểm:  Phòng Hội đồng sư phạm trường Tiểu học Phúc Lợi – Tầng 2 – 

Tòa nhà A 

3. Tuyển sinh bổ sung khi còn chỉ tiêu (DT4): 

- Ngày 19/7/2022: Nếu số lượng học sinh trúng tuyển ít hơn chỉ tiêu được  
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giao, Ban giám hiệu nhà trường báo cáo Phòng GD&ĐT, UBND quận tuyển bổ 

sung. Khi được Phòng GD&ĐT, UBND quận cho phép tuyển bổ sung, Hội đồng 

tuyển sinh nhận hồ sơ tuyển bổ sung cho đến đủ chỉ tiêu được giao. Công khai 

đối tượng được tuyển. 

a/ Đối tượng:     

         Học sinh có hộ khẩu và nơi ở không thuộc tuyến tuyển sinh của nhà trường. 

b/ Thời gian: Ngày 21, 22/7/2022 

+ Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00;  

+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00. 

c/ Địa điểm:  Phòng Hội đồng sư phạm trường Tiểu học Phúc Lợi – Tầng 2 

– Tòa nhà A 

VI. Hồ sơ tuyển sinh:  

Hồ sơ gồm: 

1. Phiếu đăng kí dự tuyển (được in ra khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến 

thành công, nếu tuyển sinh trực tiếp tại trường do nhà trường in); 

2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (không nhận bản photo, không ép 

plastic). Kèm theo bản chính để đối chiếu. 

3. Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để 

đối chiếu xác nhận) hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú (Theo mẫu CT07 

của Bộ Công an) hoặc Giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, tạm 

trú của cơ quan đăng ký cư trú. 

VI. Các mốc thời gian thực hiện công tác tuyển sinh: 

1. Công khai kế hoạch và thông báo tuyển sinh: Từ ngày 20/6/2022 

- Địa điểm công khai: Cổng thông tin điện tử của trường địa chỉ 

http://thphucloi.longbien.edu.vn, bảng tin phòng hội đồng, bảng tin dưới sân 

trường, bảng tin tại các tổ dân phố, đọc thông báo trên đài phát thanh phường. 

2. Công bố danh sách HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công 

diện đúng tuyến:  

Ngày 04/7/2022 nhà trường công bố danh sách học sinh lớp 1 đăng ký 

tuyển sinh trực tuyến thành công năm học 2022-2023 trên cổng thông tin điện tử 

nhà trường tại địa chỉ http://thphucloi.longbien.edu.vn, tại bảng tin sân trường 

và phòng hội đồng. 

4. Công bố danh sách học sinh trúng tuyển chính thức và nhập học: 

Ngày 23/7/2022, nhà trường công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào 

trường năm học 2022-2023 trên cổng thông tin điện tử nhà trường tại địa chỉ   

http://thphucloi.longbien.edu.vn, tại bảng tin sân trường và phòng hội đồng sư phạm. 

Dự kiến: 8h00 ngày 06/8/2022 (Thứ bảy) học sinh tập trung nhận lớp.  

http://thphucloi.longbien.edu.vn/
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Trên đây là Thông báo tuyển sinh lớp Một năm học 2022-2023 của 

Trường tiểu học Phúc Lợi. Để biết thêm chi tiết cha mẹ học sinh liên hệ số điện 

thoại 024 66605918 trong giờ hành chính  hoặc truy cập website: 

htttp://thphucloi.longbien.edu.vn 

 
Nơi nhận :  

- UBND Quận LB; 

- Phòng GD&ĐT quận;    (để báo cáo) 

- Lưu: VT (04). 

      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

 

Đã kí 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Ngô Thị Minh Phú 

 

 

 


