
 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRỰC TUYẾN 

 

Bước 1 :  Truy cập địa chỉ  
https://bariavungtau.tsdc.vnedu.vn                      

- chọn đăng nhập  

nhập mã và mật khẩu vnEdu của học 

sinh đã được gửi về số điện thoại phụ 

huynh đăng ký sổ liên lạc điện tử. 
 

Bước 3 : Hệ thống tự điền mã học sinh     
-> chọn tìm -> thông tin học sinh 
được hệ thống cập nhật theo dữ 
liệu đã lưu trước đó 

 
 

Bước 2 : Chon Tạo hồ sơ, chọn cấp  
     -> THPT -> Tạo hồ sơ 

 

Bước 4 :      Chọn trường  
    đăng ký tuyển sinh 

 
 

Bước 5 : Đăng ký các tiêu chí theo yêu 
cầu của trường THPT -> Tùy 
chọn các tổ hợp môn lựa chọn 

Bước 7 : Tạo và nộp hồ sơ -> hệ thống 
thông báo thành công, hiển thị 
trạng thái “ Hồ sơ đang chờ duyệt 
cấp trường”) 

Bước 6 : Chọn “File đính kèm” nộp 
ảnh chụp hoặc file PDF các 
giấy tờ theo quy định (nếu có) 

 
 

Để theo dõi hồ sơ trực tuyến : 
 Phụ huynh vào tra cứu hồ sơ tại : Hồ sơ của tôi 
 Hoặc tải app vnEdu connect, nhập tài khoản và mật khẩu đã đăng ký với GVCN,                     

chọn chuông thông báo tại góc phải để nhận thông báo, theo dõi quá trình tuyển sinh 
 

+ Khu vực Vũng Tàu : 09 1167 5678  + Khu vực Phú Mỹ : 0913344944 
+ Khu vực Côn Đảo : 09 1167 5678  + Khu vực Long Điền : 0919 211 219 
+ Khu vực Bà Rịa : 0919 51 50 51  + Khu vực Đất Đỏ : 0919 211 219 
+ Khu vực Châu Đức : 0919 51 50 51  + Khu vực Xuyên Mộc : 0912 13 9311 
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