
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ  

XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 

- Đăng ký tài khoản 

 
- Nhập đầy đủ thông tin. 

- Thư điện tử (Email) cần ghi chính xác để nhận thông báo xác nhận tài 

khoản. 

- Kiểm tra thông tin và kích chuột vào nút  

 

- Sau khi Đăng ký tài khoản thì vào thư điện tử (Email) để xác nhận tài khoản 

và tiếp tục đăng nhập. 
 

 

 

 

 

 



 

 
1. Đăng ký môn thi 

 



 
- Nhập đầy đủ thông tin.  

- Chọn đăng ký môn thi (nếu muốn huỷ đăng ký môn thi nào thì kích chuột 

vào môn thi đã chọn)  

- Kích chuột chọn Có để đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội. (nếu chọn “Không” sẽ chuyển đến bước 4). 

- Kiểm tra lại thông tin cá nhân, kích chuột vào  để lưu lại và 

chuyển đến bước tiếp theo. 
 

2. Khai thông tin trường THPT 



 
- Nhập đầy đủ thông tin.  

- Lưu ý: Đối tượng tuyển sinh – chọn đúng theo quy định của BGD&ĐT. 

- Kích chuột chọn cam đoan kết quả học tập đáp ứng với các điều kiện 

tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

 - Kiểm tra lại thông tin, kích chuột vào  để lưu lại và chuyển đến 

bước tiếp theo. 
3. Đăng ký nguyện vọng 



 
- Chọn ngành đăng ký xét tuyển ( Lưu ý: 2 mã ngành đăng ký xét tuyển phải 

khác nhau).  

- Tại ô địa chỉ ghi rõ số nhà, ngõ, ngách,..  

- Kiểm tra lại thông tin, kích chuột vào  để lưu lại và chuyển đến 

bước tiếp theo. 
4. Nộp hồ sơ và in phiếu 



 



 



 

- Nộp các file minh chứng và kích chuột vào nút  để hoàn thành.  

- Để chỉnh sửa các file minh chứng đã nộp, kích chuột chọn nút xoá rồi tiến 

hành nộp lại. 

- Kiểm tra lại thông tin hồ sơ kích chuột vào  để hoàn thành. 

- Sau khi nộp hồ sơ vào email để xem hướng dẫn nộp lệ phí. 



 
- Chụp minh chứng nộp lệ phí lên phần mềm để hoàn thành. 

- Để chỉnh sửa hồ sơ kích chuột chọn  để quay về bước 1. 

 

 


