
HUƯỚNG DẪN CMHS ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 6 
NĂM HỌC 2019-2020 

(Dành cho cha mẹ học sinh) 
Bước 1: Truy cập vào trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến CMHS truy cập vào 
trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, chọn mục Đăng ký tuyển sinh. 

 
Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh 
CMHS chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh vào Lớp 6 năm học 2019 - 2020. 

 
 

Bước 3: Đăng ký tuyển sinh 
* Đối với tuyển sinh vào trường mầm non: 
CMHS điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến. Những thông tin có dấu * là bắt 
buộc nhập. 
3.1. Nhập THÔNG TIN HỌC SINH 
CMHS nhập mã học sinh và mật khẩu, nhấn vào nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin 
học sinh lên biểu mẫu; sau đó điền nốt các thông tin cần thiết vào biểu mẫu trực tuyến. 
- Nhập MÃ HỌC SINH (mã HS này do GVCN hoặc  trường tiểu học cung cấp) 

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


- Nhập MẬT KHẨU: cần nhập đúng mật khẩu (phần biệt các chữ cái in thường và in 
hoa các ký tự đặc biệt như r,f,x,s,j,w) 
- Sau khi nhập mã HS và mật khẩu, nhấn vào nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin học 
sinh lên biểu mẫu.  

 
3.2. Nhập HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ. 
3.3. Nhập NƠI Ở HIỆN TẠI. 
3.4. Nhập THÔNG TIN LIÊN LẠC 
Sau khi điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trục tuyến, CMHS nhấn nút Tiếp tục để 
sang bước tiếp theo. 

 
 
Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến 
Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, CMHS nhập Mã Xác Nhận và nhấn vào 
nút Gửi thông tin để xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến. 

 
Bước 5: Đăng ký 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, hiển thị thông tin đăng ký tuyển sinh và 
mã hồ sơ đăng ký của học sinh, CMHS nhấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi 
thông tin vào hòm thư điện tử (email) liên hệ. 

 
Bước 6: In đơn đăng ký xét tuyển 
CMHS chọn in thông tin hoặc đăng nhập vào địa chỉ hòm thư điện tử để in thông tin 
đăng ký xét tuyển ( Đây là giấy nhập học năm học 2019 -2020) sẽ phải nộp cùng hồ sơ 
từ ngày 13/7 đến ngày 18/7/2019. 

 


