
       UBND TP SAĐÉC                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG TH TÂN LONG         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    
    Số : 112 /TB-THTL                                Sa Đéc, ngày  15  tháng  7  năm  2021 

 
THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022 
( Theo hình thức tuyển sinh trực tuyến) 

  

Căn cứ Kế hoạch số 234/KH-GDĐT ngày 11/5/2021 của Phòng GDĐT 
thành phố Sa Đéc về Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 – 2022; 

Căn cứ vào kế hoạch Số : 75 / KH-THTL ngày  10  tháng  6  năm 2021 của 
Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Long về  Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 
2021-2022. 

Nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng; 
đồng thời chủ động thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 1 chuẩn bị cho năm 
học 2021-2022, Trường Tiểu học Tân Long thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 1 
cho năm học 2021 -2022 (Theo hình thức tuyển sinh trực tuyến) như sau: 

I. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

Dự kiến: 3 lớp với 105 học sinh 

II. Đối tượng:  

Tất cả trẻ sinh năm 2015 (06 tuổi) trên địa bàn phường 3. 

III. Thời gian nhận hồ sơ:   

       Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid, có điều chỉnh thời gian tuyển sinh học sinh 
lớp 1 như sau: 

- Tuyển sinh đúng tuyến: từ 7g00 ngày 26/7/2021 đến 16g00 ngày 
29/7/2021. 

- Tuyển sinh trái tuyến: từ 7g00 ngày 02/8/2021 đến 16g00 ngày 
05/8/2021. 

- Tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh covid_19 và tình hình nộp đơn đăng 
ký tuyển sinh trực tuyến của phụ huynh học sinh, nhà trường có thể sẽ điều chỉnh 
thời gian tuyển sinh nêu trên với sự đồng ý của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

IV. Những lưu ý khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến: 

- Từ 7g00 ngày 26/7/2021 đến 16g00 ngày 29/7/2021 đăng ký cho học 
sinh sinh năm 2015 có hộ khẩu phường 3 hoặc đã có giấy đăng ký tạm trú 
phường 3 ( Đúng tuyến). 

- Từ 7g00 ngày 02/8/2021 đến 16g00 ngày 05/8/2021 đăng ký cho học 
sinh sinh năm 2015 cư trú ngoài phường 3 ( trái tuyến). 



 - Khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến, PHHS cần chuẩn bị ảnh: trang đầu hộ 
khẩu, trang có tên học sinh dự tuyển trong hộ khẩu ( 02 trang), khai sinh của học 
sinh dự tuyển. 

 - Phụ huynh tham gia vào nhóm zalo Trường Tiểu học Tân Long theo số 
điện thoại: 0945 890 374  nhận hình mã Qr code cùng link truy cập phần mềm đăng 
ký tuyển sinh. 

 - Ngoài ra nhà trường sẽ dán hình mã Qr code cùng link truy cập phần 
mềm đăng ký tuyển sinh, hướng dẫn truy cập ở bảng thông báo của trường vào 
ngày 25/7/2021. 

 Để thực hiện tốt công tác huy động học sinh lớp 1 cho năm học 2021 - 
2022, nhà trường đề nghị các bậc cha mẹ học sinh thực hiện tốt theo tinh thần 
thông báo này. Nếu có gì vướng mắc xin liên hệ trực tiếp tới số điên thoại 0945 
890 374 (cô Thanh) để được hướng dẫn cụ thể. 

 Trân trọng kính chào.  
 
Nơi nhận :                                    HIỆU TRƯỞNG 
- ĐU-UBND Phường 3 (để b/c); 
- Hội khuyến học Phường 3 (để biết); 
- BanVHTT Phường 3 (thông báo trên đài ); 
- Trường MN Hoa Mai ( để thông báo CMHS) 
- Lưu: VT. 



UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TRƯỜNG TH TÂN LONG            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    
        Số : 113/TB-THTL                                Sa Đéc, ngày  19  tháng  7  năm  2021 
 

THÔNG BÁO 
Về việc hướng dẫn phụ huynh đăng cách nhập đăng  

kí tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022 
( Theo hình thức tuyển sinh trực tuyến) 

 
I. Công việc phụ huynh chuẩn bị để đăng ký tuyển sinh: 
 1. Chụp hình trang hộ khẩu có thể hiện địa chỉ nhà (mặt trong tờ bìa) và trang có tên học 
sinh. 
 2. Chụp hình bản sao khai sinh có mộc đỏ. (Học sinh sinh năm 2015) 
 3. Điện thoại phải cài Zalo. 
II. Thời gian phụ huynh đăng nhập để đăng ký tuyển sinh lớp 1 
 1/ Tuyển sinh đúng tuyến: ( Dành cho học sinh có hộ khẩu phường 3 hoặc đã có giấy 
đăng ký tạm trú phường 3.) 
- Lưu ý: Thời gian bắt đầu quét mã QR là 7g00 ngày 26/7/2021 đến 16g00 ngày 
29/7/2021 (Đúng 7g00 ngày 26/7/2021 Nhà trường mới mở mã QR để phụ huynh đăng 
nhập) 
2/ Tuyển sinh trái tuyến:   
- Từ 7g00 ngày 02/8/2021 đến 16g00 ngày 05/8/2021  
 - Lưu ý: Nhà trường sẽ mở mã QR bắt đầu đúng từ 7g00 ngày 02/8/2021. 
III. Hướng dẫn phụ huynh đăng nhập đăng ký tuyển sinh  
 1/ Cách 1: 

- Bước 1: Tải mã QR về máy. ( Mã QR được nhà trường đăng lên trang Website 
trường Tiểu học học Tân Long, Facebook Tiểuhọc Tânlong, Zalo Tiểu học Tân Long, dán 
thông báo ở cổng trường) 

- Bước 2: Mở ứng dụng Zalo, Quét mã QR.  
- Bước 3: Phụ huynh nhập thông tin theo yêu cầu ở phần mềm đăng ký tuyển sinh. 
- Bước 4: Bấm gửi 

2/ Cách 2: 
- Bước 1: Bấm vào đường link theo tuyến của học sinh 
+ Đúng tuyến: https://forms.gle/HSWP6zEVABzJEy5e8 
+ Trái tuyến: https://forms.gle/EMHgRdFzHBBk7PZr5 
- Bước 2: Phụ huynh nhập thông tin theo yêu cầu ở đường link phần mềm đăng ký 

tuyển sinh. 
- Bước 3: Bấm gửi 
Trên đây là hướng dẫn phụ huynh cách nhập đăng kí tuyển sinh lớp 1 năm học 

2021 – 2022( Theo hình thức tuyển sinh trực tuyến). 

 Trân trọng kính chào./.  

Nơi nhận:                                    HIỆU TRƯỞNG 
- ĐU-UBND Phường 3 (để b/c); 
- BanVHTT Phường 3 (thông báo trên đài ); 

- Lưu: VT. 



LINK VÀ MÃ QR ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH  
VÀO LỚP 1- TRƯỜNG TH TÂN LONG  
NĂM HỌC 2021-2022( ĐÚNG TUYẾN) 

( Dành cho học sinh có hộ khẩu phường 3 hoặc đã có giấy 
đăng ký tạm trú phường 3. Thời gian quét mã QR 

từ 7g00 ngày 26/7/2021 đến 16g00 ngày 29/7/2021) 
 

                                      

            
                  https://forms.gle/HSWP6zEVABzJEy5e8 
 
 

          Trong quá trình quét mã QR đăng ký tuyển sinh lớp 1, nếu 
phụ huynh có gì vướng mắc xin liên hệ trực tiếp tới các số điện 
thoại: 0945 890 374; 0365 838 699 ; 0932 837 809; 0775 170 
481; 0929 142 186 hoặc kết bạn zaloTiểu học Tân Long qua số 
điện thoại 0376556758 để được hướng dẫn cụ thể. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           LINK VÀ MÃ QR ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH  
VÀO LỚP 1- TRƯỜNG TH TÂN LONG 
 NĂM HỌC 2021-2022( TRÁI TUYẾN) 

 
( Dành cho học sinh có hộ khẩu ngoài địa bàn phường 3. Thời gian  
quét mã QR từ 7g00 ngày 02/8/2021 đến 16g00 ngày 05/8/2021) 

 
                           

               
 

      https://forms.gle/EMHgRdFzHBBk7PZr5 
 
 

          Trong quá trình quét mã QR đăng ký tuyển sinh lớp 1, nếu 
phụ huynh có gì vướng mắc xin liên hệ trực tiếp tới các số điện 
thoại: 0945 890 374; 0365 838 699 ; 0932 837 809; 0775 170 
481; 0929 142 186 hoặc kết bạn zaloTiểu học Tân Long qua số 
điện thoại 0376556758 để được hướng dẫn cụ thể. 

 
 
 
 
 




