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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 
 

HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN 
(Kèm theo co ng vă n só:         /SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày      tháng 7 năm 2022) 

 

I. Một số nội dung cần biết 

  1. Từ 12/7/2022 đến 17h00 ngày 20/7/2022 các thí sinh lớp 12 của các đơn vị 

đăng ký dự thi(trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX) chưa đăng ký xét tuyển Đại 

học, Cao đẳng trong đợt 13/5/2022: Nếu có nguyện vọng đăng ký bổ sung thì làm 

đơn đăng ký nộp về Điểm tiếp nhận.  

 2. Tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo (CSĐT) trên đề án 

tuyển sinh của CSĐT và thực hiện các quy định của CSĐT về điều kiện, hồ sơ, quy 

trình, thời gian dự tuyển. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, 

chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện. 

 3. Khai báo đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự 

tuyển, đặc biệt thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có). 

 4. Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương 

thức tuyển sinh ở tất cả các CSĐT được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là 

nguyện vọng cao nhất). 

 5. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét 

tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành, trước 17 giờ 00 ngày 

15/7/2022 (không giới hạn số nguyện vọng) về các CSĐT theo hướng dẫn của CSĐT. 

Thí sinh đăng ký dùng phương thức xét tuyển thẳng theo đề án riêng của CSĐT chủ 

động liên hệ với CSĐT để hỏi thủ tục đăng ký. Mọi thủ tục và hồ sơ đăng ký tuyển 

thẳng thí sinh liên hệ với CSĐT để thực hiện, không qua Sở GD&ĐT. 

 6. Từ ngày 01/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 18/7/2022, thí sinh sử dụng tài khoản 

đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập (học bạ) cấp trung học phổ thông 

(THPT) trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống). Nếu phát hiện sai sót phải 

phản ánh lại ngay với cán bộ tuyển sinh tại điểm tiếp nhận để đề nghị sửa. Các thí 

sinh tự do không phải thực hiện nội dung này. 

 7. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) nhưng chưa thực 

hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống thì thí sinh phải thực hiện việc 

đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển 

(NVXT), thí sinh phải khai phiếu đăng ký thông tin cá nhân theo mẫu và nộp phiếu 

đăng ký thông tin cá nhân tại các Phòng GD&ĐT các quận/huyện nơi thí sinh có hộ 

khẩu thường trú, thời gian từ ngày 12/7/2022 đến 17h00 ngày 18/7/2022. 

 8. Đăng ký thử nguyện vọng: Thí sinh được thực hiện đăng ký thử từ ngày 15/7 

đến 17h00 ngày 18/7/2022 

 9. Đăng ký và xử lý nguyện vọng: 

a) Từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022, thí sinh chính thức đăng 

ký, điều chỉnh, bổ sung nguyệnvọng xét tuyển (NVXT) không giới hạn số lần: 

- Việc đăng ký NVXT đối với các phương thức xét tuyển thực hiện theo hình 
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thức trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ 

https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia; 

- Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, sửa, xem) 

thông tin của thí sinh trên Hệ thống; 

- Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương 

thức tuyển sinh ở tất cả các CSĐT được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là 

nguyện vọng cao nhất); 

- Tất cả các NVXT của thí sinh theo các phương thức xét tuyển của CSĐT 

được xử lý nguyện vọng trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng 

cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển; 

- Thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào CSĐT theo kế hoạch xét tuyển sớm 

của CSĐT, nếu đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống 

để được xét tuyển theo quy định. 

- Các thí sinh có nguyện vọng vào các trường Công an, Quân đội lưu ý:  

+ Chỉ đăng ký nguyện vọng khi đã đăng ký sơ tuyển, có kết quả sơ tuyển theo 

quy định của các trường Công an, Quân đội. 

+ Chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất và là nguyện vọng đầu tiên vào 

các trường Công an, Quân đội (hệ quân sự). Từ nguyện vọng thứ 2 trở đi chỉ 

được đăng ký vào các ngành dân sự hoặc trường dân sự, lưu ý thí sinh không 

được phép vừa đăng ký nguyện vọng vào các trường Công an vừa đăng ký 

nguyện vọng vào các trường quân đội.  

b) Từ ngày 21/8/2022 đến ngày 17 giờ 00 ngày 28/8/2022: 

- Thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự NVXT trên Hệ thống đồng thời nộp 

lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến. 

- Riêng thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối 

tượng phải phối hợp với các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực (Phụ lục VI) và 

đối tượng ưu tiên của thí sinh (nếu có), xác nhận số lượng NVXT, đồng thời nộp lệ 

phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến. 

Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy 

trình đăng ký xét tuyển; thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển 

có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của CSĐT trực các số 

điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh để được hướng dẫn. 

Khi thí sinh chưa xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng hoặc chưa nộp lệ 

phí xét tuyển thì Hệ thống chưa chấp nhận việc đăng ký NVXT của thí sinh. 

1. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện 

vọng đã đăng ký và đảm bảo điều kiện trúng tuyển, theo nguyên tắc tất cả các NVXT 

của thí sinh theo các phương thức tuyển sinh của CSĐT được xử lý nguyện vọng trên 

Hệ thống. 

2. Xác nhận nhập học: 

- Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, từ ngày 

22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Hệ 

https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/
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thống (những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký NVXT tiếp theo, 

trừ các trường hợp được thủ trưởng CSĐT cho phép không nhập học). Trong trường 

hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống 

hoặc cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các CSĐT xét tuyển, nếu 

trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung. 

- Trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022, tất cả các thí sinh trúng tuyển xác nhận 

nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống. 

Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt 

bổ sung của CSĐT, thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin 

tuyển sinh của CSĐT (nếu CSĐT xét tuyển bổ sung, thí sinh đã trúng tuyển và đã xác 

nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng 

CSĐT cho phép không nhập học). 

3. Thí sinh xét tuyển bằng các phương thức khác nộp kết quả học tập cấp 

THPT, điểm thi đánh giá năng lực, tư duy, chứng chỉ ngoại ngữ, và các giấy tờ liên 

quan tại CSĐT (theo hướng dẫn về thời gian, địa điểm của CSĐT). Thí sinh xét tuyển 

có môn năng khiếu, sử dụng điểm năng khiếu của CSĐT khác để xét tuyển, phải liên 

hệ với CSĐT để đăng ký dự thi, dự thi, hoặc nộp điểm thi năng khiếu. 

II. Đăng ký nguyện vọng trực tuyến( dùng cho tất cả thí sinh) 

1. Chuẩn bị 

Thí sinh cần chuẩn bị trước các nội dung sau: 

- Số điện thoại sử dụng: Dùng số điện thoại đã đăng ký theo hồ sơ. Trường 

hợp đã thay số thì sử dụng tài khoản cá nhân để vào sửa số điện thoại về số mới. Nếu 

không tự sửa được thì báo về Điểm tiếp nhận để đề nghị sửa. 

- Ưu tiên (nếu có): Thí sinh thuộc diện ưu tiên phải chụp hoặc quét sẵn giấy 

tờ ưu tiên lên máy tính/điện thoại. Tệp lưu dạng PDF hoặc JPG. Giấy tờ ưu tiên phải 

quét đầy đủ các trang nội dung. Photo 1 bản để nộp về Điểm tiếp nhận. 

- Vào website của trường và cổng thông tin của Bộ GD&ĐT để kiểm tra 

thông tin đề án của trường trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh. Thông tin 

cần kiểm tra bao gồm: Chỉ tiêu, Điểm sàn, Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, các 

yêu cầu xét tuyển (Vùng miền, Giới tính, ...), … 

- Lập danh mục các nguyện vọng đăng ký: Lập sẵn danh sách nguyện vọng 

đăng ký trước khi tiến hành đăng ký. Có thể lập theo bảng sau: 

 

TT Tên trường Mã trường Tên ngành Mã ngành Tổ hợp 

      

 

- Tài khoản ngân hàng: Dùng để nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Nếu thí sinh 

không có có thể sử dụng tài khoản của người thân hoặc đề nghị Điểm tiếp nhận hỗ 

trợ. 

2. Đăng nhập 

- Truy cập vào địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. 

- Nhập thông tin tài khoản rồi đăng nhập. 

https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/
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3. Thay đổi số điện thoại hoặc email 

- Trong mục Phiếu đăng ký chọn Sửa email và số điện thoại. Thực hiện sửa, 

nếu không sửa được thông báo về Điểm tiếp nhận để đề nghị sửa. 

4. Kiểm tra điểm học bạ (các thí sinh tự do đã tốt nghiệp rồi không phải 

kiểm tra mục này) 

- Trong mục Tra cứu chọn Học bạ THPT. Kiểm tra điểm học bạ 3 năm xem 

đã đúng chưa. Nếu chưa đúng hoặc chưa có thì chọn mục Báo sai sót để Điểm tiếp 

nhận sửa chữa bổ sung. 

 
5. Kiểm tra Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển (Sử dụng 

cho các thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét 

tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh)  

- Trong mục Tra cứu chọn Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển. 

Các thí sinh đã đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế 

tuyển sinh sẽ được thông báo kết quả xét tuyển sớm tại đây. Nếu sử dụng nguyện 
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vọng trúng tuyển nào sẽ xác nhận nhập học theo thời gian quy định. Sau khi đã xác 

nhận nhập học thí sinh không được quyền đăng ký nguyện vọng tuyển sinh nào khác 

nữa. 

 
6. Đăng ký nguyện vọng trực tuyến  

- Trong mục Phiếu đăng ký chọn Đăng ký nguyện vọng trực tuyến.  

 
- Nhập thông tin ưu tiên tuyển sinh: Các thí sinh thuộc diện ưu tiên tuyển 

sinh thì chọn thông tin ưu tiên tuyển sinh trong danh mục. Sau đó nhập minh chứng 

ưu tiên. Kết thúc chọn Lưu thông tin đăng ký xét tuyển sinh. 

 

- Đăng ký nguyện vọng: Chọn Thêm nguyện vọng, nhập thông tin nguyện 

vọng rồi nhấn Chọn. Sau khi nhập hết các Nguyện vọng chọn Lưu thông tin. Soạn tin 

nhắn lấy mã OTP theo hướng dẫn, sau đó nhập mã xác thực và nhấn nút Xác nhận 

đăng ký. 



  6 

 

 

- Hiệu chỉnh nguyện vọng: Sử dụng 2 công cụ  để thực hiện sửa 

hoặc xoá nguyện vọng. 

- In danh sách nguyện vọng: Chọn công cụ In danh sách để tải về danh sách 

nguyện vọng. 

Trong thời gian thử nghiệm thí sinh chọn Đăng ký thông tin xét tuyển sinh 

thử nghiệm để thực hành. 

7. Thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến  

Sau khi đã đăng ký các nguyện vọng xét tuyển, thí sinh phải tiến hành nộp lệ 

phí xét tuyển trực tuyến thì mới đủ điều kiện xét tuyển. 

Để thực hiện thanh toán số tiền nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Thanh toán 
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Trên màn hình xác nhận thanh toán, thí sinh đọc nội dung và nhấn nút Xác 

nhận thanh toán. Lệ phí xét tuyển là 20.000đ/nguyện vọng. Một số ngành/trường 

không thu lệ phí xét tuyển thì nguyện vọng vẫn được tính là hợp lệ.  

 

Chọn Đồng ý để thực hiện thanh toán. Chọn ngân hàng giao dịch. 
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 Chọn Tiếp tục 

 

 Nhập thông tin số thẻ và nhấn nút Thanh toán 
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Các thí sinh không có tài khoản để thanh toán có thể đề nghị với Điểm tiếp 

nhận hỗ trợ thanh toán. 
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