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1/ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Click vào menu “Đăng ký” sẽ xuất hiện màn hình đăng ký xét tuyển như sau 

 

Trong cửa sổ xét tuyển ở trên: phải nhập thông tin vào tất cả các ô có dấu (*) bên 

cạnh 

Lưu ý: Số CMND phải có độ dài là 9 hoặc 12 

Phải chọn ảnh trang 2 của học bạ, ảnh học bạ của 3 năm lớp 10, 11 và 12 bằng 

cách sau (xem ảnh hướng dẫn ở trang sau): 

- Click vào nút “Choose File” trong dòng “Ảnh trang 2 học bạ” để chọn tệp 

ảnh trang 2 của học bạ ( trang ngay sau trang bìa ngoài cùng của học bạ) 



- Click vào nút “Choose Files” trong dòng “Ảnh học bạ lớp 10:…” để chọn 

các tệp ảnh học bạ của lớp 10 

- Click vào nút “Choose Files” trong dòng “Ảnh học bạ lớp 11:…” để chọn 

các tệp ảnh học bạ của lớp 11 

- Click vào nút “Choose Files” trong dòng “Ảnh học bạ lớp 12:…” để chọn 

các tệp ảnh học bạ của lớp 12 

Phải nhập mật khẩu có độ dài ít nhất 6 ký tự, ô “Xác nhận lại mật khẩu” phải nhập 

đúng như mật khẩu (xem ảnh hướng dẫn ở phía dưới) 

 

Sau khi nhập xong đầy đủ các thông tin, bạn phải chọn nút “Đăng ký” để cập nhật 

thông tin đăng ký, nếu đăng ký hoàn thành sẽ xuất hiện cửa sổ ở phía dưới, bạn 

cần phải đọc kỹ thông báo trong cửa số này. 

Nếu có thông báo khác thì bạn phải đọc kỹ thông báo để biết hệ thống yêu cầu 

bạn phải nhập thêm thông tin gì. 



 

2/ SỬA THÔNG TIN ĐĂNG KÝ 

Để sửa thông tin đã đăng ký hoặc xem kết quả xét duyệt: bạn chọn “Sửa thông 

tin đăng ký” ở hàng menu phía trên của website đăng ký xét tuyển, sẽ xuất hiện 

màn hình có đầy đủ các thông tin bạn đã đăng ký. 

Trong màn hình này: bạn có thể thay đổi toàn bộ các thông tin đăng ký nếu như 

thông tin đăng ký của bạn chưa được duyệt. 

Bạn không thể sửa thông tin đã đăng ký nếu như thông tin đăng ký của bạn đã 

được phê duyệt. 



Sau khi sửa xong thông tin, bạn phải Click vào nút “Đăng ký” để cập nhật lại 

thông tin đã sửa. 

Bạn chọn nút Xem kết quả đăng ký để xem kết quả phê duyệt, tình trạng lệ phí.a 


