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THÔNG BÁO 

Một số nội dung trong công tác tuyển sinh - Năm học 2021 - 2022 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội để 

phòng, chống dịch Covi-19; 

Thực hiện công văn số 2611/SGD ĐT-CNTT ngày 20/7/2021 của SGD 

&ĐT Hà Nội về việc tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covi-19; 

Để thuận tiện cho PHHS làm thủ tục tuyển sinh vào lớp 1 năm học  2021 – 

2022 của nhà trường, 

Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học Ngọc Thụy thông báo Quý PHHS 

một số nội dung như sau: 

1. Với những PHHS đã đăng kí tuyển sinh trực tuyến thành công, phụ 

huynh sẽ gửi bản chụp hồ sơ nộp qua Gmail: 

tuyensinhthngocthuy@gmail.com 

hoặc zalo của giáo viên qua số điện thoại sau: 

 

Họ và tên GV Số điện thoại Họ và tên GV  Số điện thoại 

Nguyễn Thị Thu Mai 0904938586 Công Thị Hải Yến 0976108286 

Nguyễn Văn Hiếu 0946202897 Lê Thùy Dung 0945459566 
  

2. Với những PHHS chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh học 

sinh sẽ đăng kí theo đường link trên cổng thông tin của trường TH Ngọc Thuỵ  từ 

ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021: 
 

          https://forms.gle/Sw45zTwFBPgXiaPU7 
 

Sau đó phụ huynh gửi ngay bản chụp hồ sơ vào Gmail: 

khanhninh76@gmail.com  hoặc zalo số điện thoại: 098 875 4348 

❖Hồ sơ gồm: Bản chụp hoặc bản scan 

1. Giấy nhập học (được in ra khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công) 

2.  Giấy khai sinh  

3. Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận tạm trú của công an phường 

Ngọc Thụy. 

- Cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tiếp cần cung cấp mã học sinh 

mật khẩu, số chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) của cha mẹ để nhà trường cập 

nhật thông tin và in phiếu đăng ký dự tuyển.  
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3. Một số lưu ý cho PHHS:  

❖ Khi nào có thông báo của nhà trường, PHHS sẽ mang toàn bộ hồ sơ của 

con đến trường để nộp theo kế hoạch. 

❖ Nhà trường và PHHS luôn theo dõi sự chỉ đạo của các cấp về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, nếu có sự điều chỉnh về cách thực hiện, nhà trường 

sẽ tiếp tục có thông báo kịp thời tới phụ huynh học sinh, kính đề nghị Quý phụ 

huynh học sinh thường xuyên cập nhật trang website của nhà trường: 

http://thngocthuy.longbien.edu.vn để nắm bắt thông tin và phối hợp. 

Trên đây là một số nội dung trong công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 

2021 - 2022 của trường Tiểu học Ngọc Thụy, xin trân trọng thông báo! 

 

Nơi nhận: 

- UBND phường, tổ dân phố (để BC); 

- Các bộ phận nhà trường (để th/h);                               

- CMHS (để th/h); 

- Lưu: VT,  ... 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã kí) 

              Nguyễn Thị Phương   
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