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CHỈ TIÊU TUYỂN SINH



- Đối tượng 1 (DT1): HS có hộ khẩu và nơi ở hoặc có giấy hẹn hoàn

thành thủ tục nhập khẩu vào của Công an quận Long Biên tại tổ 12 đến 18

phường Sài Đồng và tổ 9 (cũ) phường Phúc Đồng.

- 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.

Lưu ý: Theo phân tuyến tuyển sinh của UBND quận, năm học

2021-2022, học sinh thuộc Đối tượng 3 (DT3) (Học sinh có hộ khẩu

khác tuyến tuyển sinh nhưng nơi ở tại tuyến tuyển sinh của nhà trường

và có xác nhận tạm trú của Công an phường) được phân tuyến học tại

Trường Tiểu học Phúc Đồng.

Phân tuyến tuyển sinh



- Đối tượng: Đối tượng 1, 2 chưa thực hiện tuyển

sinh trực tuyến

- Thời gian: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày

28/7/2021 (trừ Chủ nhật)

+ Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00;

+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00.

- Địa điểm: Phòng họp Trường TH Sài Đồng

(Tầng 2 – Khu Hiệu bộ)
。

TRỰC 
TUYẾN

TRỰC 
TIẾP

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

- Đối tượng: Đối tượng 1,2

(DT1, DT2)

- Thời gian: Từ ngày 12/07/2021

đến hết ngày 14/07/2021

- Hình thức: CMHS đăng nhập

trên trang web:

tsdaucap.hanoi.gov.vn



Ngày 29/7/2021: Khi số lượng học sinh trúng tuyển ít hơn chỉ tiêu được giao, Ban giám hiệu nhà trường báo cáo

Phòng GD&ĐT xin tuyển bổ sung. Khi được Phòng GD&ĐT cho phép tuyển bổ sung, Hội đồng tuyển sinh nhận hồ sơ

tuyển bổ sung cho đến đủ chỉ tiêu được giao.

- Đối tượng: HS có hộ khẩu khác tuyến tuyển sinh nhưng nơi ở trên địa bàn thuộc tuyến tuyển sinh, có xác nhận của công

an phường Sài Đồng (đối với HS có nơi ở tại Tổ 12 đến Tổ 18 phường Sài Đồng), phường Phúc Đồng (đối với HS có nơi ở

tại Tổ 9 cũ phường Phúc Đồng).

- Thời gian:

+ Ngày 23,26,27/7/2021: CMHS thuộc diện DT3 chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gửi Ban tuyển sinh kiểm tra, rà soát để nhà trường 

có đủ thông tin lập danh sách báo cáo (Lưu ý: Nhà trường chưa thu hồ sơ). 

+ Từ ngày 30,31/7/2021: Nếu được UBND, phòng GD&ĐT quận phê duyệt, nhà trường thông báo trực tiếp cho CMHS 

mang hồ sơ đến để xét duyệt. Trong trường hợp CMHS không nhận được thông báo mang hồ sơ đến xét duyệt do hết chỉ 

tiêu, CMHS mang hồ sơ đến tuyển sinh trực tiếp tại Trường Tiểu học Phúc Đồng.

- Địa điểm: Phòng họp Trường TH Sài Đồng (Tầng 2 – Khu Hiệu bộ)

。

TUYỂN BỔ SUNG
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Truy cập vào 

trang đăng ký 

tuyển sinh trực 

tuyến

http://tsdaucap.

hanoi.gov.vn/

chọn mục Đăng 

ký tuyển sinh.

Chọn loại 

đăng ký 

tuyển 

sinh:

Tuyển 

sinh vào 

Lớp 1 

năm học 

2021-

2022

Đăng ký 

tuyển sinh: 

Nhập mã định 

danh 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. 

Gửi đăng kí:

Hệ thống sẽ 

đưa ra một tờ 

khai thông tin 

của học sinh, 

CMHS kiểm 

tra lại lần 

cuối cùng, sau 

khi đã kiểm 

tra chính xác, 

nhấn vào Gửi 

đăng ký

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 

Xác nhận để xác 

nhận đăng ký tuyển 

sinh trực tuyến.

Sau khi cha mẹ học sinh 

gửi thông tin xác nhận 

đăng ký tuyển sinh trực 

tuyến, hệ thống sẽ thông 

báo GỬI HỒ SƠ ĐĂNG 

KÝ THÀNH CÔNG và 

Mã hồ sơ đăng ký của 

học sinh, CMHS lưu lại 

mã này để tra cứu kết quả 

tuyển sinh.  CMHS có thể 

ấn vào Xuất phiếu tuyển 

sinh và in ra để lấy Phiếu 

đăng ký dự tuyển của 

con

Sau khi có kết 

quả duyệt hồ 

sơ từ nhà 

trường đăng 

ký tuyển sinh, 

CMHS chọn 

[Tra cứu kết 

quả], nhập 

thông tin là 

Mã hồ sơ 

tuyển sinh

hoặc Mã học 

sinh.

QUY TRÌNH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

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


Phiếu đăng ký 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);

Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (không nhận bản photo,
không ép plastic); kèm theo bản chính để đối chiếu.

Bản photo sổ hộ khẩu thường trú (không cần công
chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu xác nhận).

Riêng đối với học sinh diện DT3 được tuyển bổ sung cần có thêm: 
Giấy (sổ) xác nhận tạm trú của công an phường và giấy tờ nhà đất 
tại địa chỉ tạm trú hoặc hợp đồng thuê nhà. 

HỒ SƠ TUYỂN SINH
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Ngày 05/8/2021: nhà trường thông báo danh
sách HS được tiếp nhận vào học tại trường
tại bảng tin nhà trường và trên trang web:
thsaidong.longbien.edu.vn

Dự kiến: 8h30 ngày 26/8/2020 (thứ 5), tập
trung học sinh lớp Một đã trúng tuyển năm học
2021-2022 (Thời gian tập trung có thể thay đổi
theo diễn biến của dịch covid-19).
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