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 THÔNG BÁO 

Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2021 -2022 

 

Căn cứ vào công văn số 1172/PGDĐT, ngày 31/7/2021 của Phòng Giáo 

dục và Đào Tạo Cần Giuộc về việc thực hiện tuyển sinh trên phần mềm trực 

tuyến, Năm học 2021-2022. 

Trường Tiểu học Tân Tập, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc. Thông báo 

tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2021-2022 như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 5 lớp với 161 học sinh  

- 100%  học sinh lớp 1 học bán trú ( ăn uống, nghỉ ngơi bán trú buổi trưa 

tại trường)  

- 100%  học sinh lớp 1 học Tiếng Anh và học Tin học 

- 100%  học sinh lớp 1 học Kỹ năng sống. 

2. Đối tƣợng tuyển sinh: 

Trẻ sinh năm 2015 có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Tập ( thuộc các ấp: 

Ấp Vĩnh Hòa, ấp Tân Hòa, ấp Tân Đông, ấp Tân Chánh, ấp Tân Thành thuộc 

xã Tân Tập).  

3. Thời gian tuyển sinh: 

3.1. Tuyển sinh trực tuyến: 

* Thời gian: Từ ngày 01/8/2021  đến hết ngày 14/8/2021 

Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh  trực tuyến lớp 1, năm học 2021-

2022. Trên hệ thống longan.tsdc.vnedu.vn 

* Cách thức đăng ký: 

- Cha mẹ HS truy cập vào trang https://longan.tsdc.vnedu.vn/dang-

nhap  chọn mục Đăng ký tuyển sinh và thực hiện theo các bước (Có hướng 

dẫn kèm theo tại đây) 

- Trong thời gian từ ngày 01/8/2021 đến ngày 14/8/2021, vào buổi sáng 

từ 7h30-11h30, buổi sáng từ 13h30-16h30 Ban tuyển sinh nhà trường trực để 

hỗ trợ CMHS đăng kí tuyển sinh trực tuyến, mời CMHS phối hợp Zalo giáo 

viên trường được phân công hướng dẫn theo từng lớp trường Mẫu giáo Tân 

Tập bàn giao( khi có thông tin phối hợp) để được hướng dẫn cụ thể. 

  3.2. Lưu ý:   

Học sinh đã đăng kí trực tuyến thành công vẫn phải nộp hồ sơ trực tiếp 

tại trường theo thời gian quy định. 

3.3.Hồ sơ tuyển sinh: 

https://longan.tsdc.vnedu.vn/dang-nhap
https://longan.tsdc.vnedu.vn/dang-nhap
https://youtu.be/fG2p3kBB0ic


- 01 Đơn xin nhập học lớp Một (Theo mẫu của trường) 

 - 01 Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;  

Trường h p tr  không c  gi y khai sinh  cha, m  tr   àm  ảng k  khai  ý 

 ịch của tr  c  xác nhận của Ủy  an nhân dân địa phương và cam kết  ổ sung 

gi y khai sinh đúng  ý  ịch đã khai trước khi  ắt đầu năm học mới) 

 - 01 Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao sổ tạm trú hợp lệ (có công chứng);  

( kèm theo bản chính để đối chiếu); Giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập hộ 

khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp 

xã. Nếu bản phô tô không có công chứng thì phải kèm theo Hộ khẩu 

chính để đối chiếu.  

 - Giấy chứng nhận đã HTCT 5 tuổi ( nếu có ). 

 - Bản photo sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo (công chứng).  

 - Bản photocopy Thẻ BHYT (nếu có). 

 - Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có). 

 Hồ sơ bổ sung tuyển sinh. 
 - 01 Đơn xin học bán trú. (Theo mẫu) 

 - 01 Đơn xin học Tiếng Anh. (Theo mẫu) 

 - 01 Đơn xin học Tin học. (Theo mẫu) 

 - 01 Đơn xin học Kỹ năng sống. (Theo mẫu) 

 - 02 ảnh thẻ 3x4 ( Lưu hồ sơ& khai báo BHYT VssID) 

* Thời gian phát đơn Tuyển sinh: Nhà trường thông báo sau ( thời gian 

hết thời hạn giản cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg) tại phòng Bảo vệ nhà 

trường 

4. Phân công trực hƣớng dẫn công tác tuyển sinh trực tuyến 

- Ông Phạm Văn Dũ Phó Hiệu trưởng chỉ đạo điều hành. 

- Ông Đào Trung Kiên Phó hiệu trưởng Kiểm tra hướng dẫn hồ sơ 

- Ông Phan Thành Long: Thư Ký ( tổng hợp- báo cáo) 

- Ông Trần Tấn Lộc, giáo viên tin học ( Hỗ trợ giáo viên về kỹ thuật) 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo TT tổ CM 1- Phụ trách lớp: lá 1. 

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Tổ phó tổ CM 1- Phụ trách lớp: lá 2 

- Bà Nguyễn Thị Diệu Hân Giáo viên- Phụ trách lớp : lá 3. 

- Bà Vũ Thị Thanh Thảo, giáo viên- phụ trách lớp: lá 4. 

- Bà Nguyễn Thụy Phượng Uyên, giáo viên- Phụ trách lớp lá 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HƢỚNG DẪN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 

HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 

 

1.Quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến của Cha mẹ học sinh 

(CMHS): (6 bƣớc):  

* Bƣớc 1: Truy cập vào trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến 

       - CMHS truy cập vào trang http://longan.tsdc.vnedu.vn, chọn 

mục Đăng ký tuyển sinh. 

* Bƣớc 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh ( điền hết thông tin) nhấp vào 

(ĐĂNG KÝ) 

- Mật khẩu: dãy số gồm 8 ký tự ký tự đầu là chữ hoa ví dụ: N1234567 ( 

số cá nhân tự cho để dễ nhớ). 

* Bƣớc 3:  vào trang xác nhận đăng ký tài khoản 

Trang hiện lên: VNEDU XN 7904552 gửi 8099( lấy điện thoại soạn tin 

nhắn VNEDU XN 7904552, gửi 8099) chờ 10 giây nhận tin nhắn hộp thoại 

cho( ví dụ 406792) lấy số 406792 điền vào mã xác nhận. nhấp vào ( XÁC 

NHẬN); ( Lƣu ý số 7904552 nó thay đổi không cố định mà do phần mềm 

cho). 

* Bƣớc 4: Trang đăng nhập 

- Số điện thoại/tài khoản học sinh: Là số điện thoại đã nhập vào trang 

đăng ký ở bƣớc 2. 

- Mật khẩu cũng giống trang đăng ký ở bƣớc 2. 

- Cap cha: điền vào 

- Nhấp vào (ĐĂNG KÝ) 

* Bƣớc 5: Trang thông tin tuyển sinh 

- Cấp: Tiểu học; tỉnh/TP Long an;Quận/huyện Cần giuộc; xã Tân Tập. 

-Tên học sinh: ( điền tên) 

- Nhấp ( TẠO HỒ SƠ) 

* Bƣớc 6: trang   Hồ sơ 

Mã học sinh ( nếu có) 

- Điền hết thông tin, sau đó nhấp vào chữ đỏ hiện ra những thông tin tiếp 

tục điền 

6.1. Hộ khẩu thường trú ( điền hết thông tin ) 

6.2. Chổ ở hiện nay ( điền hết thông tin). 

6.3 Thông tin học sinh ( điền hết thông tin). 

6.4. Thông tin gia đình ( điền hết thông tin). 

6.5. Quay về phí trên đầu trang, nhấp vào thông tin trường đăng ký màu 

đỏ, hiện lên: 

Trường đăng ký:  

http://longan.tsdc.vnedu.vn/


+ Cấp: Tiểu học. 

+ Trường nguyện vọng 1:  trường Tiểu học Tân Tập kèm dãy số. 

+ Trường Nguyện vọng 2: không điền vào 

Nhấp vào: ( TẠO VÀ NỘP HỒ SƠ) 

Hiện lên: NỘP HỒ SƠ 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 HS, CMHS nhấn nút Hoàn t t 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 

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

NHƯ VẬY CMHS ĐÃ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN VÀO 

LỚP 1 THÀNH CÔNG 

* Bƣớc 7: In thông tin đăng ký tuyển sinh 

- CMHS chọn In thông tin hoặc đăng nhập vào địa chỉ hòm thư điện tử để 

in thông tin đăng ký tuyển sinh; hoặc có thể chụp lại trên điện thoại 

2.Một số lƣu ý: 

       2.1.  Những điều kiện cần thiết để cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh 

trực tuyến cho học sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022: 

       - Thiết  ị điện tử c  kết nối internet  máy tính, máy tính bảng, điện thoại 

thông minh, ... 

       - Hòm thư điện tử (emai )  i n hệ  CMHS có hòm thư điện tử cá nhân, 

hoặc dùng nhờ hòm thư điện tử của nhà trường. 

       - Mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh  để đăng ký tuyển sinh trực tuyến 

vào lớp 1, CMHS nhất thiết phải có mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh; mật 

khẩu đăng ký tuyển sinh này do CMHS tạo gồm dãy số có 8 ký tự ký tự đầu là 

chử Hoa ví dụ D1234567. Mỗi mã số CMHS chỉ được đăng ký tuyển sinh trực 

tuyến một lần. 

        2.2. Khi điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký tuyển sinh trực tuyến: 

       - Phần Thông tin cha, mẹ, người giám hộ: CMHS nhất thiết phải khai đủ 

(Họ và tên, Năm sinh, Số CMND) một trong ba phần: Thông tin cha, Thông tin 

mẹ hoặc Thông tin người giám hộ. 

       - Trường hợp sai thông tin học sinh: khi CMHS mang hồ sơ tuyển sinh 

đến nộp tại trường, Ban tuyển sinh nhà trường sẽ đối chiếu và chỉnh sửa theo 

đúng thông tin hồ sơ tuyển sinh. 

2.3. Khi nộp hồ sơ nhập học: 

- CMHS phải nộp kèm theo Giấy nhập học năm học 2021- 2022 được in 

từ hệ thống tuyển sinh trực tuyến (nếu CMHS đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến 



thành công)  hoặc CMHS có thể đề nghị nhà trường hỗ trợ in Giấy nhập học 

năm học 2021-2022 khi nộp hồ sơ./. 

Trường Tiểu học Tân Tập xin thông báo đến Cha mẹ học sinh có con em 

trong độ tuổi 6 ( sinh năm 2015) tranh thủ đăng ký theo thông báo. Sau ngày 

14/8/ 2021 Cha mẹ học sinh không đăng ký vào lớp 1 cho con em mình xem như 

đã đăng ký trường khác. Nhà trường không thu nhận./.   

 

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƢỞNG 
- Hội đồng tuyển sinh; 

- Web trường, Zalo . . .; 

- Bảng thông tin trường; 

- Lưu: VT, 

                                                                                                     Võ Minh Quân 


