              
    
Năm học 2022 - 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác
tuyển sinh trực tuyến qua cổng thông tin điện tử đăng ký tuyển sinh đầu cấp của
thành phố Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh (PHHS) đăng ký
tuyển sinh cho con em mình và tăng tính minh bạch trong công tác tuyển sinh.
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Từ 00 giờ 00 ngày 25/6/2022 đến 24 giờ 00 ngày 25/6/2022: vận hành thử nghiệm đăng ký tuyển sinh
trực tuyến vào lớp 1;
Từ 00 giờ 00 ngày 26/6/2022 đến 24 giờ 00 ngày 26/6/2022: vận hành thử nghiệm đăng ký tuyển sinh
trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non;
Từ 00 giờ 00 ngày 27/6/2022 đến 24 giờ 00 ngày 27/6/2022: vận hành thử nghiệm đăng ký tuyển sinh
trực tuyến vào lớp 6.
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https://tsdaucap.hanoi.gov.vn
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Thời gian đăng ký chính thức



1. Tất cả các trường thông tin có dấu (*) đỏ bắt buộc phải nhập.
2. PHHS nhập chính xác thông tin số điện thoại thông báo, Email để nhận được
các thông báo tuyển sinh.
3. Để học sinh được học đúng tuyến PHHS cần nhập chính xác về diện cư trú
(Hộ khẩu thường trú, Nơi ở hiện nay).
4. Đối với kỳ tuyển sinh Lớp 1 và Lớp 6: PHHS nhập trực tiếp Mã định danh và
Mật khẩu đã được cung cấp trước đó và chọn nút Tìm kiếm. Hệ thống tự động
hiển thị đầy đủ thông tin học sinh, PHHS kiểm tra lại.
5. PHHS chỉ có thể đăng ký 1 lần duy nhất.
6. Để thay đổi nguyện vọng hoặc thông tin trên phiếu đăng ký trực tuyến, PHHS
phải đến trực tiếp đơn vị đã đăng ký để đề nghị hủy đơn đăng ký hoặc chỉnh sửa
thông tin.
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PHHS thực hiện tra cứu kết quả tuyển sinh qua cổng thông tin tuyển sinh
https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ và địa chỉ email liên hệ mà PHHS đã khai
báo trên phiếu đăng ký trước đó.

Tại trang chủ,
chọn
chức năng
Tra cứu
kết quả

Với trẻ đăng ký vào Mầm Non, PHHS
nhập Mã định danh, Mã bảo vệ và thực
hiện tra cứu.

Với học sinh đăng ký vào Lớp 1, Lớp 6
PHHS nhập Mã định danh, Mật khẩu lúc
đăng ký và Mã bảo vệ để thực hiện tra cứu

