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THÔNG BÁO TUYỂN SINH - NĂM HỌC 2022 – 2023 

Căn cứ Hướng dẫn số 942 /SGD&ĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 

năm học 2022 - 2023; Căn cứ Hướng dẫn số 194 /KH-UBND ngày 15/4/2022 của 

UBND quận Nam  Từ Liêm về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, 

lớp 6 năm học 2022 – 2023; Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh của Trường Tiểu học Mỹ Đình 

1 năm học 2022 - 2023; 

Trường tiểu học Mỹ Đình 1 Thông báo tuyển sinh năm học 2022 – 2023 cụ thể 

như sau: 

1. Đối tượng – Chỉ tiêu tuyển sinh: 

- Đối tượng: Trẻ sinh năm 2016 –  Thuộc Đối tượng 1, 2 (ĐT1, ĐT2) có hộ khẩu 

thường trú trên địa bàn Phường Mỹ Đình 1. 

- Chỉ tiêu: 320 học sinh/ 07 lớp 

2. Thời gian: 
2.1. Tuyển sinh trực tuyến và nhận hồ sơ nhập học: Từ ngày 1/7/2022 đến 3/7/2022 

2.2. Tuyển sinh trực tiếp và nhận hồ sơ nhập học: Từ ngày 13/7/2022 đến 18/7/2022  

+ Sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30; Chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút 

3. Địa điểm: Tại Trường Tiểu học Mỹ Đình 1. 

4. Phương thức tuyển sinh 

4.1. Tuyển sinh trực tuyến:  

- Cha mẹ học sinh truy cập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn và làm theo hướng dẫn. 

4.2. Tuyển sinh trực tiếp và làm thủ tục nhập học: 
- Nhà trường tuyển sinh trực tiếp và nhận hồ sơ nhập học những học sinh thuộc Đối 

tượng 1, 2 (Học sinh có hộ khẩu thường trú tại Phường Mỹ Đình 1). 

* Hồ sơ gồm: 

 Giấy nhập học (đối với HS tuyển sinh trực tuyến) 

 Phiếu đăng kí dự tuyển (theo mẫu) đối với HS tuyển sinh trực tiếp 

 Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu); 

 Bản phôtô sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú (không cần công 

chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng kí 

thường trú của cơ quan đăng kí cư trú. 

Lưu ý:  

       + Từ ngày 1/7/2022 đến 3/7/2022, nếu Phụ huynh đăng kí tuyển sinh trực tuyến tại 

nhà thành công thì in phiếu nhập học và mang hồ sơ đến trường để nhập học. Trường 

hợp không đăng kí tuyển sinh trực tuyến tại nhà, phụ huynh có thể đến trường sẽ có 

nhân viên hỗ trợ đăng kí tuyển sinh trực tuyến giúp, PH nhớ mang theo hồ sơ như 

hướng dẫn ở trên để nhập học cho con.  

      + Ngày 19/7/2022 nếu nhà trường còn chỉ tiêu, được Phòng GD&ĐT Quận Nam Từ 

Liêm phê duyệt và cho phép thì nhà trường sẽ tuyển sinh bổ sung những trường hợp có 

nhà ở ổn định trên địa bàn phường Mỹ Đình 1 nhưng chưa làm thủ tục nhập khẩu tại 

phường Mỹ Đình 1 (có đầy đủ giấy tờ, minh chứng về nhà ở ổn định). 

+ Các trường hợp thuộc ĐT3 (tạm trú trên địa bàn Phường Mỹ Đình 1) được phân 

tuyến tuyển sinh tại trường tiểu học Phú Đô. 
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