Bước 1.
- Truy cập vào trang web: http://tuyensinhlop1.thi.phutho.vn
- hoặc http://thi.phutho.vn: Sau đó đăng nhập vào phần mềm Trường TH Đinh Tiên
Hoàng, TP Việt Trì

Bước 2: Đăng ký tài khoản
- Chọn đăng ký tài khoản:

- Sau đó nhập các thông tin tài khoản và người đăng ký rồi chọn nút Đăng ký tài
khoản

Bước 3: Đăng nhập tài khoản
- Bằng cách: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu sau đó chọn Đăng nhập

- Cập nhật thông tin cá nhân người đăng ký

Bước 4: Đăng ký tuyển sinh
- Chọn đăng ký tuyển sinh trên thanh menu: sau đó Thêm mới hồ sơ

- Nhập các thông tin hồ sơ đăng ký: Chọn trường đăng ký, nhập thông tin,… chọn
ảnh hồ sơ minh chứng.

- Kiểm tra các thông tin đã nhập:
+ Ảnh hồ sơ.
+ Sửa hồ sơ.
+ Xóa hồ sơ.

+ Nộp hồ sơ cho Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.
+ Chú ý: Bạn không thể sửa hay xóa hồ sơ khi đã nộp hồ sơ.
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