
HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ SẮP XẾP CÁC 

NGUYỆN VỌNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN 

CỦA BỘ GD&ĐT VÀO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NĂM 2022 

Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống từ trang web 

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. 

Bước 2: Chọn chức năng đăng ký thông tin xét tuyển sinh từ menu hệ thống: 

- Nhập số CMND/CCCD/ĐDCD. 

- Nhập mã đăng nhập: Mã đăng nhập vào hệ thống là mã được cấp khi 

đăng ký dự thi, trường hợp thí sinh đã đổi mật khẩu thì dùng mật khẩu đã 

thay đổi. 

 
Bước 3: Thí sinh tiến hành điền thông tin trên hệ thống. Truy cập vào chức năng 

“Đăng ký thông tin xét tuyển sinh”. 

 
Lưu ý: Đối với những thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên tuyển 

sinh sẽ chọn đối tượng và khu vực tương ứng đồng thời tải minh chứng lên hệ 

thống. 

Bước 4: Thí sinh chọn nút “Thêm nguyện vọng” để tiến hành đăng ký nguyện 

vọng. 



 
  

Bước 5: Thí sinh bắt đầu điền thông tin về nguyện vọng. Sau đó, bấm nút “Chọn” 

để lưu thông tin. 

Đầu tiên, thí sinh điền “Thứ tự NV” là các số 1, 2, 3,...  

 
Tiếp theo, thí sinh tiến hành chọn mã trường mong muốn xét tuyển. Với Học viện 

Tài chính, các bạn điền mã trường là HTC. 

 



  
Sau đó, thí sinh tiếp tục chọn ngành mong muốn xét tuyển. Với Học viện Tài 

chính, Ngành bao gồm mã ngành bạn đăng ký và hậu tố là mã phương thức 

xét tuyển mà bạn mong muốn ĐKXT: 

 



 
Ví dụ: thí sinh nhập mã: 7340201C11100 để đăng ký xét tuyển dựa vào điểm thi 

tốt nghiệp THPT 2022 vào chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp chương trình 

CLC Học viện Tài chính. Trong đó, 7340201C11 là mã chuyên ngành Tài chính 

doanh nghiệp chương trình CLC, còn 100 là mã phương thức xét tuyển dựa vào 

điểm thi tốt nghiệp THPT 2022. 

Thông tin chương trình Chất lượng cao Học viện Tài chính như sau: 



 
Thông tin chương trình Chuẩn Học viện Tài chính như sau: 

 



Thí sinh tiến hành nhập tổ hợp môn xét tuyển tương ứng thích hợp với phương 

thức xét tuyển mà mình đăng ký: 

 
Đối với phương thức “Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của 

Bộ GD&ĐT ” thí sinh chọn tổ hợp môn là “TT”. 



 
Đối với phương thức “Xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT” thí sinh chọn tổ 

hợp môn là “HSG”. 



 
Đối với phương thức “Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2022 (Gồm 

XT kết hợp chứng chỉ Tiếng anh quốc tế)” thí sinh tiến hành chọn tổ hợp môn 

thi xét tuyển theo nguyện vọng bản thân như A00, A01, D01, D07. 



 
Đối với phương thức “Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN và 

ĐGTD của ĐH Bách Khoa HN” thí sinh chọn tổ hợp môn là “DG”. 



 
 

Cuối cùng thí sinh ấn “Chọn” để lưu nguyện vọng đăng ký. 



 
Bước 6: Sau khi đã hoàn thành điền nguyện vọng đăng xét tuyển, hệ thống sẽ 

hiện danh sách các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký. Tại đây, thí sinh chọn “Lưu 

thông tin” để lưu danh sách nguyện vọng đã đăng ký. 

  
Bước 7: Thí sinh “Nhập mã xác thực OTP” được gửi về số điện thoại để “Xác 

nhận đăng ký”. 

 



 
 

Sau khi xác nhận đăng ký, trên màn hình sẽ hiển thị kết quả nguyện vọng thí sinh 

đăng ký đối với từng phương thức xét tuyển:  

 



 



 
Bước 8: Thanh toán (Áp dụng đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét 

tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 (gồm xét tuyển kết hợp CCTA 

quốc tế)). 

 
Sau khi hoàn thành đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 22/07/2022 đến 

trước 17h00 ngày 20/08/2022, thí sinh phải thực hiện xác nhận số lượng nguyện 

vọng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển và thực hiện nộp lệ phí theo số lượng nguyện 

vọng đã đăng ký bằng hình thức trực tuyến trong khoảng thời gian từ 21/08/2022 

đến trước 17h00 ngày 28/08/2022 trên Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn) 



 


