
HƯỚNG DẪN HS/CMHS XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 

MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2020-2021 QUA HỆ THỐNG  

TUYỂN SINH ĐẦU CẤP HÀ NỘI 

 

I. Ý NGHĨA CỦA XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN  

- Giúp CMHS xác nhận nhập học vào lớp Mầm non, Lớp 1, Lớp 6 được thuận lợi, 

nhanh chóng, chính xác.   

- Giúp việc quản lý, chỉ đạo được khoa học, thuận lợi, dễ dàng, minh bạch và công 

bằng.  

- Trong thời gian xác nhận nhập học, HS/CMHS có thể thay đổi nguyện vọng nhập 

học trực tuyến một cách dễ dàng, thuận lợi. 

- Tuân thủ và đảm bảo đúng quy định theo chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 

thủ tướng chính phủ  về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

II. THỜI GIAN XÁC NHẬN NHẬP HỌC 

 1. Tuyển sinh trực tuyến đối với các trường hợp tuyển sinh theo tuyến 

 + Tuyển sinh vào lớp 1: Từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021; 

+ Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 

17/7/2021 

+ Tuyển sinh vào lớp 6: Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021. 

 2. Tuyển sinh trực tiếp  

Tuyển sinh trực tiếp vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 đối với trường hợp 

tuyển sinh theo tuyến: từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021 

Tuyển sinh trực tiếp vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 đối với trường hợp 

tuyển sinh theo tuyến ( đợt bổ sung-nếu có): từ ngày 30/7/2021 đến hết ngày 

01/8/2021. 



III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

 

- Quy định tuyển sinh: PHHS tham khảo quy định tuyển sinh của Quận/huyện đăng ký 

tuyển sinh cho học sinh. 

- Thông tin tuyển sinh: PHHS tham khảo thông tin tuyển sinh của Trường theo 

Quận/huyện đăng ký tuyển sinh. 

- Hướng dẫn đăng ký: PHHS đọc kỹ hướng dẫn chi tiết trước khi thực hiện đăng ký tuyển 

sinh cho học sinh. 

- Đăng ký tuyển sinh: PHHS đăng ký tuyển sinh cho Học sinh. 

- Tra cứu kết quả: PHHS tra cứu kết quả đăng ký tuyển sinh. 

IV. Thực hiện 

Cha mẹ học sinh xác nhận nhập học trực tuyến qua 2 cách: 

Cách 1: Trên ứng dụng truyền thông giáo dục eNetViet 

Cách 2:  Trên cổng https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ 

4.1. Nhập học trên ứng dụng truyền thông giáo dục eNetViet 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Tại trang chủ ứng dụng eNetViet, chọn tiện ích [Tuyển sinh đầu cấp] 

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/


 

Bước 2: Giao diện hiển thị các kỳ tuyển sinh, PHHS chọn  kỳ tuyển sinh cần đăng ký, 

sau đó nhấn nút [Đăng Ký]. 

 



Bước 3: Phụ huynh chọn trường đăng ký tuyển sinh  

 

Bước 4: Phụ huynh kiểm tra lại toàn bộ thông tin và cung cấp Số điện thoại phục vụ 

công tác liên hệ trong giai đoạn tuyển sinh, sau đó nhập Mã bảo vệ và tích Tôi xin cam kết 

khai báo đúng thông tin nhấn [Xác nhận] để hoàn thành thao tác đăng ký. 

  

  

 

 

  



4.2 Nhập học trực tuyến trên cổng https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ 

Bước 1: Mở trình duyệt web firefox 3.5 trở lên (hoặc Internet Explorer 7.0, Chrome). 

Truy cập vào địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ 

Bước 2: Tại màn hình trang chủ, PHHS lưu ý đọc kỹ các phần thông tin về quy định, 

thông tin, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh. 

 

Bước 3: Chọn [Đăng ký tuyển sinh], giao diện hiển thị các kỳ tuyển sinh, PHHS 

chọn kỳ tuyển sinh cần đăng ký, nhấn nút [Đăng Ký]. 

 

Bước 4: PH nhập Mã định danh, Mật khẩu đã được cung cấp và [Tìm kiếm].  

- Lưu ý: Đối với học sinh 5 tuổi vào trường mầm non không cần nhập mã định danh và 

mật khẩu chỉ nhập thông tin bắt buộc có dấu (*) trên phiếu. 

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/


 

 

Bước 5: Phụ huynh chọn trường đăng ký tuyển sinh sau đó nhập Mã bảo vệ, tích 

Cam kết khai báo đúng thông tin và [Xác nhận] để hoàn thành thao tác đăng ký. 

 

 



Bước 6: Phụ huynh lưu lại Mã hồ sơ để [Tra cứu kết quả] tuyển sinh và có thể xuất 

phiếu thông tin tuyển sinh.  

 

 

 


