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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh trường mầm non – Năm học 2022-2023 

  

Căn cứ Quyết định 52/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;  

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với 

cơ sở giáo dục của hệ thông giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Công văn số 950/UBND-KGVX ngày  31/03/2022 của Uỷ ban nhân 

dân Thành phố về việc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 

6, lớp 10 THPT năm học 2022-2023;  

Căn cứ vào Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 về việc sát 

nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội năm 2020; 

Căn cứ công văn số 942/SGD&ĐT-QLT ngày 12/ 04/2022 về việc hướng 

dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023; 

Căn cứ kế hoạch 142/KH-UBND ngày 19 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân quận Long Biên về Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non quận Long 

Biên giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ kế hoạch 255/KH-UBND ngày 25/5/2022 của UBND quận Long 

Biên về việc thực hiện công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 

năm học 2022-2023; 

 Ban tuyển sinh trường MN Bắc Biên Thông báo để cha mẹ học sinh được 

biết về công tác tuyển sinh của nhà trường năm học 2022-2023 như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 137 

+ Trẻ 24 -36 tháng tuổi: 50 cháu 

+ Trẻ 3 – 4 tuổi : 50 cháu 

+ Trẻ 4 - 5 tuổi: 30 cháu 

+ Trẻ 5 - 6 tuổi:  7 cháu 

2. Khu vực phân tuyến tuyển sinh  của trường:  

Các tổ: 01,08,10 của Phường Ngọc Thụy. 



3. Đối tượng tuyển sinh:  

- Trẻ Nhà trẻ: Từ 24 tháng -> 35 tháng tuổi, thuộc khu vực tuyển sinh của 

nhà trường. 

- Trẻ Mẫu giáo: Từ 36 tháng -> 72 tháng tuổi, thuộc khu vực tuyển sinh của 

nhà trường.  

4. Phương thức tuyển sinh (đối với trẻ 5 tuổi): 

- Nếu CMHS có đủ điều kiện về CNTT (năng lực hiểu biết; có trang bị máy 

tính, IPAD….): Đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà.  

- Nếu CMHS không có đủ điều kiện về CNTT: Đến địa điểm có máy tính kết 

nối internet (như thư viện, trường học …) để được hỗ trợ đăng ký tuyển sinh 

trực tuyến.  

5. Quy trình nhập tuyển sinh trực tuyến (đối với trẻ 5 tuổi): 

Bước 1:  

- Truy cập trang WEB : http://tsdaucap.hanoi.gov.vn 

- Từ Trang Chủ, Công Dân chọn Các Loại Dịch Vụ để bắt đầu. 

- Chọn mục : Đăng kí tuyển sinh 

Bước 2: Chọn loại đăng kí tuyển sinh 

     - CMHS chọn loại đăng kí tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non 

năm học 2022-2023 để mở biểu mẫu điền thông tin đăng kí. 

Bước 3: Đăng kí tuyển sinh 

- Điền thông tin vào biểu mẫu trực tuyến. Những trường thông tin có dấu 

* là bắt buộc nhập. 

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

Sau khi kiểm tra thông tin chính xác, CMHS nhập Mã xác nhận và nhấn vào 

nút Gửi thông tin để xác nhận đăng kí tuyển sinh trực tuyến. 

Bước 5: Đăng ký thành công: 

 Sau khi CMHS 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, CMHS nhấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi 

thông tin vào hòm thư điện tử (email) liên hệ. 

 CMHS có thể vào hòm thư điện tử để kiểm tra thông tin đăng ký tuyển 

ính thành công và thông tin xác nhận trúng tuyển của hệ thống. 

6. Các mốc thời gian tuyển sinh trực tuyến: 

6.1 Thời  gian, địa điểm đăng ký tuyển sinh trực tuyến (đối với trẻ 5 tuổi):  

http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/


- Thời gian: Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 06/7/2022. 

- Địa điểm đăng ký tuyển sinh trực tuyến: Tại nhà riêng của CMHS hoặc 

Tại các trường MN công lập.  

6.2 Thời gian nhận hồ sơ học sinh: Tuyển sinh trực tiếp tại trường. 

Từ ngày 13/7/2022 đến 18/7/2022 (làm việc ngày Thứ 7 và Chủ nhật) 

Sáng : 8h00  11h30 

Chiều : 14h00-17h00 

- Hồ sơ tuyển sinh gồm:  

 + Giấy trúng tuyển (được in ra khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành 

công với trẻ 5 tuổi), nếu đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại trường, nhà trường in 

ra. 

+ Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường); Đối với trẻ nhà trẻ, trẻ MG 3  

tuổi, 4 tuổi. 

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;  

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

đối chiếu xác nhận) 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. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính – Trường MN Bắc Biên -  Ngõ 295 

Đường  Ngọc Thụy – Tổ 10  - Phường Ngọc Thụy – Long Biên – Hà Nội.  

Thời gian nhập học: 

Từ ngày 01/9/2022 các ngày trong tuần  (Trừ thứ 7, Chủ nhật) 

* Số điện thoại trực tuyển sinh: 

- Hiệu trưởng: 0915.555.236 

- Phó Hiệu trưởng: 0975.385.488– 0988.080.483 

 

       


