TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ
BỘ PHẬN ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN TỰ CHỌN, CÂU LẠC BỘ
1. BƯỚC 1: Mở website: app.lsts.edu.vn
(Click vào link app.lsts.edu.vn hoặc gõ app.lsts.edu.vn vào thanh Address của trình duyệt)

2. BƯỚC 2: Click vào “Môn Tự chọn” góc trái trên màn hình
(Lưu ý: không click vào mục “Đăng nhập”)

3. BƯỚC 3: Nhập thông tin cá nhân
Nhập mã số học sinh vào ô “MSHS” và mật khẩu vào 2 ô “Mật khẩu” & “Xác nhận mật khẩu”
Sau khi hoàn thành, click vào nút “Tiếp theo”.
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4. BƯỚC 4: Đăng kí môn tự chọn và câu lạc bộ




Click chọn các môn học hoặc câu lạc bộ yêu thích và theo đúng quy định (tham khảo thông
báo số 331/TB-THCSTHPTĐTL ngày 06/12/2018 trước khi đăng kí).
Sau khi hoàn thành, click vào nút “Tiếp theo”.
Lưu ý: Các lớp hiển thị trong danh sách là các lớp được mở cho khối tương ứng và còn chỗ
trống  nếu số lượng HS đăng kí đã đến sĩ số tối đa, lớp sẽ không hiển thị trong danh sách.

5. BƯỚC 5: Xem lại danh sách môn đã đăng kí và Xác nhận hoàn tất



Nếu muốn thay đổi môn học, click vào nút “Trở về” để chọn lại môn.
Click vào nút “Hoàn thành” để hoàn tất đăng ký.



Lưu ý:
o Sau khi đã click vào nút “Hoàn thành”, trong thời hạn đăng kí, nếu học sinh muốn thay
đổi các môn tự chọn đã đăng kí, học sinh tải hoặc refresh lại trang web và thực hiện lại
tiến trình (quay lại Bước 1).
o Trong quá trình đăng kí, nếu gặp sự cố, học sinh có thể gọi điện đến số 5411.0040 – số
máy nhánh 302 (giờ hành chánh) hoặc gửi email đến địa chỉ: thaodtn@lsts.edu.vn
/huynq@lsts.edu.vn để được hỗ trợ./.
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