
Về việc đối chiếu hồ sơ đối với học sinh đã đăng kí tuyển sinh trực tuyến
và tuyển sinh đối với những học sinh chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến

vào lớp 1 trường Tiểu học Sài Đồng năm học 2021 - 2022

THÔNG BÁO MỚI 



Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch
UBND thành phố Hà Nội.

Căn cứ Công văn số 2500/SGDĐT-GDPT ngày 09/7/2021
của Sở GD&ĐT Hà Nội;

Kế hoạch số 22/KH-THSĐ ngày 15/6/2021 của Trường TH 
Sài Đồng về thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm 
học 2021-2022;

THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN



Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, 

PHHS KHÔNG NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP tại trường Tiểu 

học Sài Đồng trong thời gian tuyển sinh trực tiếp từ

23/7/2021 đến 28/7/2021. Nhà trường chỉ tiếp nhận

HỒ SƠ TUYỂN SINH bằng hình thức TRỰC TUYẾN theo

hướng dẫn ở các trang sau và sẽ đối chiếu với hồ sơ

gốc khi học sinh tựu trường (thời gian cụ thể nhà

trường sẽ thông báo đến CMHS sau).



I. Đối với những trường hợp đã đăng kí tuyển sinh trực tuyến thành công từ 

ngày 12/7 đến 14/7 trên phần mềm https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/

CMHS nộp toàn bộ ảnh chụp hoặc scan hồ sơ tuyển sinh (các loại giấy tờ sau) 
về địa chỉ mail nhà trường: hstssaidong@gmail.com

+ Phiếu đăng ký dự tuyển 
+ Bản chính giấy khai sinh hoặc bản sao hợp lệ
+ Bản chính hoặc bản công chứng sổ hộ khẩu tất cả các trang. Trường hợp học sinh 
hoặc cha mẹ học sinh chưa có hộ khẩu chính thức phải có giấy hẹn đã hoàn thành 
thủ tục nhập khẩu của Công an quận, huyện hoặc giấy xác nhận đã đăng ký thường 
trú của Công an. 

mailto:hstssaidong@gmail.com


II. Đối với trường hợp HS chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến: 

CMHS nộp toàn bộ ảnh chụp hoặc scan hồ sơ tuyển sinh (các loại giấy tờ sau) 
về địa chỉ mail nhà trường: hstssaidong@gmail.com

+ Phiếu kê khai thông tin học sinh (CMHS có thể lấy mẫu tại website: 
http://thsaidong.longbien.edu.vn và kê khai đầy đủ thông tin trên Phiếu, đặc biệt là thông tin về mã 
định danh, mật khẩu của HS, số điện thoại của CMHS, hộ khẩu thường trú và địa chỉ tạm trú (nếu có) 
rồi chụp lại).
+ Bản chính giấy khai sinh hoặc bản sao hợp lệ
+ Bản chính sổ hộ khẩu tất cả các trang. Trường hợp học sinh hoặc cha mẹ học sinh chưa có hộ khẩu 
chính thức phải có giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, huyện hoặc giấy xác 
nhận đã đăng ký thường trú của Công an. 
+ Giấy (sổ) xác nhận tạm trú công chứng của công an phường và giấy tờ nhà đất tại địa chỉ tạm trú 
hoặc hợp đồng thuê nhà (có công chứng) (nếu là đối tượng DT3 chờ xét duyệt).
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* Ngày 30,31/7/2021: Nếu được UBND, Phòng GD&ĐT quận phê duyệt, nhà 
trường gọi điện thoại trực tiếp hoặc thông báo trên trang web để thông tin cụ 
thể về việc nộp hồ sơ, kiểm tra đối chiếu với hồ sơ gốc (thời gian thực hiện 
theo văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên).

* Lưu ý: Trong trường hợp CMHS không nhận được thông báo mang hồ sơ 
đến xét duyệt do hết chỉ tiêu, CMHS tuyển sinh trực tiếp tại Trường Tiểu học 
Phúc Đồng theo hướng dẫn của nhà trường.

。

HS thuộc diện DT3 chờ xét duyệt



Nhà trường sẽ xét duyệt và công bố danh sách học sinh trúng tuyển trên 
bảng tin của nhà trường và Website: http://thsaidong.longbien.edu.vn

Nếu gặp bất kì khó khăn nào trong quá trình tuyển sinh, CMHS gọi điện 
để được tư vấn theo số điện thoại: 0988266065.

LƯU Ý


