
 

        

HƯỚNG DẪN 

 Nộp hồ sơ trực tuyến lớp 6 năm học 2022 - 2023 

Bước 1: Mở trình duyệt web (Internet Explorer 7.0, Chrome, Cốc Cốc,….). 

Bước 2: Truy cập vào địa chỉ http://tsquan8.hcm.edu.vn/ 

 

Hoặc quét mã QR code:  

 

 

Bước 3: Chọn tra cứu kết quả (1):  

 

1 

2 

3 

(Mã này do trường Tiểu học cung cấp) 

Các chữ hoặc số xuất hiện ở đây 

http://tsquan8.hcm.edu.vn/


 

Bước 4: Tích Tra cứu mã hồ sơ (2) và nhập thông tin mã hồ sơ 

đã được trường Tiểu học cung cấp sau đó tích nút Tra cứu để tìm 

kiếm hồ sơ 

 

Bước 5: Tích nút Cập nhật (4) để tra cứu, bổ sung  thông tin hồ sơ 

học sinh. 

 

Bước 6: Phụ huynh cập nhật thêm thông tin còn thiếu trong hồ sơ 

học sinh. Lưu ý, phụ huynh bắt buộc phải cập nhật thông tin về diện cư 

trú, thông tin họ tên mẹ, họ tên bố hoặc người bảo hộ để hoàn thiện hồ 

sơ phân tuyến. 

Bước 7: Sau khi hoàn thiện hồ sơ học sinh, Phụ huynh tích nút Gửi 

tờ khai (5) để gửi hồ sơ của học sinh về đơn vị trường mà học sinh được 

phân tuyến. Sau khi gửi tờ khai, phụ huynh sẽ không thể chỉnh sửa thông 

tin cư trú, họ tên mẹ, họ tên bố hoặc người bảo hộ, các thông tin khác có 

thể cập nhật lại. 

      Bước 8: Phụ huynh nhấn chọn Xuất phiếu thông tin (6) để in phiếu 

và nộp cho nhà trường (Mẫu phiếu như sau) 
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Bước 9: Phụ huynh nhấn chọn Xuất Giấy báo nhập học (7) để in phiếu và nộp 

cho nhà trường (Mẫu phiếu như sau) chú ý kỹ ngày nộp hồ sơ và các thành phần 

của hồ sơ như trên phiếu báo nhập học 

 


