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HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI TRỰC TUYẾN 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 

 

Học sinh nhận tài khoản đăng nhập từ Giáo viên dạng như sau: 

 

- Để đăng nhập vào phần mềm thí sinh sử dụng mã định danh và mật khẩu đăng nhập 

Bước 1. Vào phần mềm: Từ trình duyệt web (Google Chrome, Cốc Cốc, Firefox,..) 

nhập vào thanh địa chỉ: https//thi.phutho.vn 

 

Chọn Học sinh đăng nhập phần mềm 

Bước 2. Đăng nhập phần mềm: nhập mã định danh, mật khẩu (đã nhận từ giáo viên), 

nhập đúng mã xác nhận rồi chọn nút Đăng nhập 

 

https//thi.phutho.vn 

Chọn 
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- Phiên đăng nhập lần đầu thí sinh đổi mật khẩu đăng nhập đã được cấp. 

- Sau khi đổi mật khẩu thành công; phần mềm tự động đăng xuất; yêu cầu thí sinh đăng 

nhập lại. 

 

Bước 3. Đăng ký dự thi: Chọn Nhập hồ sơ 

 

Chọn 
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Thí sinh tiến hành nhập các thông tin đăng ký dự thi 

 

 

- Thí sinh chọn Trường đăng ký dự thi 

- Nhập, sửa thông tin các ô khoanh màu xanh: Số điện thoại, thường trú, chế độ ưu tiên, 

khuyến khích,… 

- Chọn Cập nhật 

- Lưu ý:  

+ Các thông tin mờ thí sinh không nhập được, kiểm tra các thông tin này nếu phát hiện 

sai báo Giáo viên quản lý để được sửa. 

+ Thí sinh chọn Trường đăng ký dự thi THPT Chuyên Hùng Vương nhập các nguyện 

vọng 1, 2, 3, 4, 5; nhập các đối tượng tuyển thẳng vào các trường THPT (nếu có). 
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Bước 4: Nộp hồ sơ lên trường THCS: Chọn Nộp hồ sơ 

 

 

 

Chọn 
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- Thí sinh kiểm tra lại thông tin nếu sai chọn Nhập hồ sơ để sửa. 

- Nếu thông tin đúng tiến hành nộp hồ sơ: chọn Nộp hồ sơ. 

- Lưu ý: Khi đã nộp hồ sơ thí sinh không sửa hoặc điều chỉnh được hồ sơ nữa. 

Bước 5: Ký xác nhận đơn đăng ký dự thi 

Sau khi đăng ký dự thi, thí sinh nhận 02 đơn đăng ký dự thi tại trường THCS: 

- Thí sinh và cha/mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đơn đăng ký dự thi nộp trường 

THCS. 

- Thí sinh nhận 01 đơn sau khi trường THCS xác nhận (dùng để nộp cho trường THPT 

cùng hồ sơ khi có thông báo điểm chuẩn) 

 

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ 


