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THÔNG BÁO 

TRƯỜNG THPT HOÀI ĐỨC C THÔNG BÁO  

CÁC MỐC THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH 

ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM  NON NĂM 2022 

 

Thực hiện công tác tuyển sinh đại học và cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục Mầm non 

năm 2022, Trường THPT Hoài Đức C triển khai một số nội dung công việc theo các số mốc thời 

gian, cụ thể như sau: 

     Thí sinh lưu ý: 

-  Đọc kỹ và em hướng dẫn phía dưới để đăng ký đảm bảo chính xác. 

  - Những thí sinh đăng ký không giới hạn các nguyện vọng. Các nguyện vong được ưu tiên 

từ NV1 đến NV2 đến nguyện vọng cuối cùng. 

1. Từ ngày 01/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 18/7/2022: rà soát kết quả học tập 

Thí sinh sử dụng tài khoản (ĐKTN) đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập (học 

bạ) trên Hệ thống tại mục 1.1 và phải phản ánh lại sai sót (nếu có) với thầy, cô chủ nhiệm để chỉnh 

sửa. 

Các thí sinh có sai sót về kết quả điểm học tập nêu trên, Thí sinh báo ngay với GVCN để tổng 

hợp và báo cáo với nhà trường  để cập nhật điểm của thí sinh vào đúng chức năng trên hệ thống. 

Hoàn thành việc rà soát, cập nhật trước 17h00 ngày 18/7/2022 

2 Từ ngày 15/7 đến ngày 18/7/2022: Hệ thống tuyển sinh mở để thực hành đăng ký 

nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh 

Thí sinh sử dụng mật khẩu và tài khoản đã được cấp để chạy thử, thực hành việc đăng ký 

xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. 

Thao tác thực hiện theo Tài liệu hướng dẫn tại mục 1.4 

Lưu ý: Toàn bộ nguyện vọng được đăng ký trong thời gian thực hành, chạy thử sẽ bị 

reset để thí sinh nhập nguyện vọng chính thức từ 22/7. 

3. Từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022: Hệ thống tuyển sinh mở để đăng 

ký xét tuyển chính thức trên hệ thống tuyển sinh. 

Lưu ý thí sinh: 

- Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT) đối với các phương thức xét tuyển phải 

thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (thao tác 

theo Tài liệu hướng dẫn tại mục 1.4); 

- 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 cơ sở đào tạo (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; 

http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/
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          - 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. 

4. Từ ngày 21/8/2022 đến ngày 17 giờ 00 ngày 28/8/2022: Thí sinh xác nhận số lượng, 

thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống và nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực 

tuyến. 

Các Điểm tiếp nhận lưu ý thí sinh: 

          - 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 (sẽ có hướng dẫn sau). 

         - Các thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải kiểm 

tra rà soát thông tin khu vực ưu tiên (Phụ lục II và Phục lục V) và đối tượng ưu tiên của thí sinh, 

trường hợp phát hiện sai sót về khu vực ưu tiên và  đối tượng ưu tiên báo cho Điểm tiếp nhận và 

gửi cùng minh chứng. 

         -  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 cần liên hệ với cán bộ tại 

các điểm tiếp nhận để được hỗ trợ 

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. 

5. 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. 

6. Hiện nay Sở GDĐT nhận được đề nghị của một số thí sinh về việc bổ sung mục "9. 

Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐSP” trên Phiếu đăng ký dự thi tốt 

nghiệp THPT, để hỗ trợ các thí sinh trên Sở GDĐT đề nghị các đơn vị tập hợp và nộp hồ sơ 

về Sở GDĐT theo lịch sau: 

   Trong quá trình đăng ký, thí sinh có có vướng mắc xin liên hệ với thầy 

     Lý Đăng Hưởng, điện thoại 0985817889 để được hỗ trợ. 
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HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ 

1.1 Xem và báo sai sót thông tin học bạ - Thí sinh 

Thí sinh có thể xem và báo sai sót thông tin học bạ (nếu có) như sau: 

 Bước 1: Thí sinh vào chức năng Học bạ THPT từ menu Tra cứu: 

 

 Bước 2: Nhấn nút Báo sai sót nếu thấy sai thông tin 

 

 Bước 3: Trên màn hình Báo sai sót, nhập nội dung bị sai và nhấn nút Gửi phản ánh. 

 



4 
 

1.2 Xem danh sách trúng tuyển sớm – Thí sinh 

Các trường Đại học có thể sẽ xét tuyển sớm đối với một vài phương thức xét tuyển và sẽ 

đưa danh sách thí sinh trúng tuyển sớm lên trên hệ thống. Thí sinh có thể xem các nguyện vọng 

trúng tuyển sớm và sau đó nhập nguyện vọng này cùng với các nguyện vọng khác để thực hiện 

lọc ảo theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

Bước 1: Thí sinh chọn chức năng Danh sách nguyện vọng xét tuyển sớm từ menu Tra cứu: 

 

Bước 2: Xem danh sách các nguyện vọng xét tuyển sớm 

 

1.3 Nhập thông tin ưu tiên – Thí sinh 

Bước 1: Chọn chức năng Đăng ký thông tin xét tuyển sinh 
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Bước 2: Nhập các thông tin và file minh chứng. Sau đó nhấn nút Lưu thông tin 

 

1.4 Nhập thông tin nguyện vọng – Thí sinh 

Bước 1: Chọn chức năng Đăng ký thông tin xét tuyển sinh 

 

 Bước 2: Trên màn hình Danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhấn nút Thêm 

nguyện vọng 

 

 Bước 3: Chọn các thông tin nguyện vọng và nhấn nút Chọn 
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Bước 4: Nhấn nút Lưu thông tin trên màn hình Danh sách nguyện vọng 

 

 Bước 5: Thí sinh soạn tin nhắn lấy mã OTP theo hướng dẫn, sau đó nhập mã xác thực và 

nhấn nút Xác nhận đăng ký 

 

 Bước 6: Để thực hiện thanh toán số tiền nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Thanh toán 
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 Bước 7: Trên màn hình xác nhận thanh toán, thí sinh đọc nội dung và nhấn nút Xác nhận 

thanh toán 

 

 

 Sau đó thí sinh nhấn nút Đồng ý để thực hiện thanh toán 

Bước 8: Thí sinh chọn các ngân hàng và thực hiện Thanh toán 
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Bước 9: Nhấn nút Tiếp tục 

 

Bước 10: Nhập thông tin số thẻ và nhấn nút Thanh toán 

 
 


