
         ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI VĂN MỚI                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                                                                                       TP Thủ Đức, ngày 8 tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh lớp 1- Năm học 2021 - 2022 

 

Căn cứ Quyết định 2053/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân TP Thủ 

Đức, Trường Tiểu học Bùi Văn Mới thông báo Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021- 

2022 như sau: 

1. THỜI GIAN TUYỂN SINH: 2 đợt 

* Đợt 1: Từ ngày 1/7/2021 đến ngày 15/7/2021 

        - Tuyển sinh trẻ đã được điều tra trước 25/4/2021, có giấy gọi nhập học và có tên trong 

danh sách phân tuyến của Ban chỉ đạo tuyển sinh thành phố Thủ Đức. 

 * Đợt 2: Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 30/7/2021 

       - Tuyển sinh trẻ được điều tra 25/4/2021 đến 30/6/2021,có giấy gọi nhập học và có tên 

trong danh sách phân tuyến của Ban chỉ đạo tuyển sinh thành phố Thủ Đức. 

2. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: 

       + Tuyển sinh trực tiếp: Phụ huynh căn cứ vào danh sách phân tuyến ( niêm yết trên 

Phường, Trường Tiểu học) để đăng kí nhập học cho con em. 

      + Tuyển sinh trực tuyến: hệ thống phần mềm tuyển sinh gửi tin báo đến điện thoại của 

phụ huynh cung cấp mã hồ sơ và mã bảo mật. Phụ huynh truy cập vào trang web 

http://tuyensinhthuduc.vn để nhập mã hồ sơ và mã bảo mật đăng kí nhập học cho con em. 

      - Lưu ý: Thông báo gọi nhập học do Phường phát có đính kèm hướng dẫn để phụ 

huynh truy cập vào phần mểm đăng kí trực tuyến. 

 3. HỒ SƠ GỒM CÓ: 

  3.1  Hồ sơ tuyển sinh trực tiếp: 

        - Giấy báo nhập học ( do UBND phường cấp) 

        - Đơn xin vào lớp 1 (nhận tại trường hoặc lấy trên trang website của nhà trường) 

        - Bản sao giấy khai sinh hoặc bản chính photo có chứng thực ( Nếu không có dấu chứng 

thực phụ huynh mang bản chính để đối chiếu). 

        - Bản sao hộ khẩu hoặc tạm trú có chứng thực trong thời gian 6 tháng (Nếu không có 

dấu chứng thực phụ huynh mang bản chính để đối chiếu) 

       - Bản photo thẻ Bảo hiểm y tế trẻ dưới 6 tuổi (nếu có) 

     3.2  Hồ sơ tuyển sinh trực tuyến: 

http://tuyensinhthuduc.vn/


    - Chỉ cập nhật nội dung theo yêu cầu trên trang web. Riêng hồ sơ giấy ( như tuyển sinh 

trực tiếp nêu) sẽ nộp sau. 

3. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ TRỰC TIẾP: 

 - Từ thứ hai đến thứ sáu: Từ ngày 1/7/2021 

      * Buổi sáng: 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, sảnh 1. 

 - Ngày 31/7/2021: Nhà trường công bố danh sách lớp Một ( niêm yết ở bản tin). 

 

     Trên đây là thông báo về việc Tuyển sinh lớp Một năm học 2021 – 2022 của trường Tiểu 

học Bùi Văn Mới, Phụ huynh có nhu cầu vui lòng thực hiện theo nội dung trên./. 

Trân trọng. 

 

              HIỆU TRƯỞNG 

 

            

 

                                                                              VŨ NHƯ NGỌC PHÁCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 


