HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
XÉT TUYỂN SINH TRÊN HỆ THỐNG DÀNH CHO THÍ SINH
(Tài liệu chỉ có giá trị tham khảo)
Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống theo địa chỉ:
https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
Bước 2:
- Nhập số CCCD/CMND/ĐDCD
- Nhập mã đăng nhập (được cấp bởi điểm tiếp nhận hồ sơ)
- Nhập mã xác nhận (mã sinh tự động bởi hệ thống)
- Nhấn nút “ĐĂNG NHẬP”

1. Nhập CCCD/CMND/ĐDCD
2. Nhập mã đăng nhập

3. Nhập mã xác nhận

4. Nhấn nút “Đăng nhập”
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Sau khi đăng nhập thành công, giao diện hệ thống sẽ hiện ra như hình minh họa sau đây:

Bước 3: Tra cứu danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển (nếu thí sinh có đăng ký
xét tuyển sớm theo kế hoạch của trường)
Nếu thí sinh có đăng ký xét tuyển và được công nhận đủ điều kiện trúng tuyển theo kế
hoạch xét tuyển sớm của trường thì thực hiện các thao tác sau đây để tra cứu nguyện vọng đủ
điều kiện trúng tuyển nhằm có thêm thông tin để thực hiện đăng ký thông tin xét tuyển ở bước
5 (Trường hợp thí sinh không có đăng ký xét tuyển theo kế hoạch xét tuyển sớm thì không
cần thực hiện bước 3 này). Sau đây là minh họa thao tác:
- Vào menu “Tra cứu” → chọn “Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển”

Nhấn chọn menu “Danh
sách nguyện vọng đủ điều
kiện trúng tuyển”
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Khi đó nếu thí sinh có đăng ký xét tuyển (tất cả các phương thức xét tuyển trừ phương
thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT) và được công nhận đủ điều kiện trúng tuyển thì danh
sách các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển theo kế hoạch xét tuyển sớm của trường sẽ
hiển thị ra như mô tả sau đây:

Nhập mã trường, mã ngành
để tìm kiếm thông tin
nguyện vọng xét tuyển sớm

Khi đến thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển thì danh sách các nguyện
vọng đủ điều kiện trúng tuyển (theo kế hoạch xét tuyển sớm) sẽ hiển thị ở đây

Ví dụ: nếu thí sinh được công nhận đủ điều kiện trúng tuyển theo kế hoạch xét tuyển
của trường vào ngành Nuôi trồng thủy sản (mã ngành 7620301), phương thức xét kết quả học
tập cấp THPT (mã phương thức 200), tổ hợp môn A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) của Trường
Đại học Bạc Liêu (mã trường DBL). Thí sinh muốn học ngành đủ điều kiện trúng tuyển này
thì đặt ngành này ở thứ tự nguyện vọng 1 (nguyện vọng ưu tiên cao nhất) trong danh sách
nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng cách điền thông tin ở bước 5 như sau:
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Bước 4: Chọn menu “Đăng ký thông tin xét tuyển sinh”

1. Nhấn chọn menu
“Đăng ký thông tin
xét tuyển sinh”

Khi đó hệ thống sẽ hiện ra thông báo, khi đọc xong thông báo thí sinh nhấn nút “OK”

2. Nhấn nút “OK” để
tiếp tục các bước tiếp
theo
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Bước 5: Thực hiện thao tác thêm nguyện vọng đăng ký xét tuyển
- Nhấn nút “Thêm nguyện vọng” để thực hiện thao tác thêm nguyện vọng đăng ký
xét tuyển (nếu đăng ký nhiều hơn một nguyện vọng thí sinh lặp lại thao tác này), sau đó nhập
thông tin nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

1. Nhấn nút “Thêm
nguyện vọng”

- Nhập thứ tự nguyện vọng (1, 2, 3, ..) với thứ tự nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất.
- Nhập mã trường, mã ngành
- Chọn phương thức xét tuyển
- Nhập mã tổ hợp môn
Gợi ý: thí sinh chỉ cần nhập mã, hệ thống sẽ hiển thị gợi ý để thí sinh click lựa chọn.
- Click nút “Chọn” để thêm mới nguyện vọng
2. Nhập thứ tự nguyện
vọng

3. Nhập mã trường, hệ thống sẽ
gợi ý để thí sinh click chọn trường
4. Nhập mã ngành, hệ
thống sẽ gợi ý để thí sinh
click chọn ngành
5. Click vào đây để lựa
chọn phương thức xét
tuyển
6. Nhập mã tổ hợp môn, hệ thống
sẽ gợi ý để thí sinh click chọn tổ
hợp

7. Nhấp nút
“Chọn”
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Bước 6:
- Sau khi đã hoàn tất việc thêm nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh nhấn nút “Lưu
thông tin”.

Nhấn nút “Lưu
thông tin”

Thông tin nguyện
vọng đăng ký xét
tuyển sinh

- Sửa/xóa nguyện vọng đăng ký xét tuyển (khi cần)
Khi cần sửa/xóa nguyện vọng đăng ký xét tuyển thí sinh nhấn vào biểu tượng sửa/xóa
tại giao diện danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh, sau khi sửa xóa xong phải nhấn
nút “Lưu thông tin” để hệ thống cập nhật lại thông tin vừa điều chỉnh.

2. Sau khi sửa/xóa nguyện
vọng ĐKXT phải nhấn nút
“Lưu thông tin”
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1. Click biểu tượng
sửa/xóa nguyện
vọng ĐKXT

- Xếp theo thứ tự nguyện vọng (khi cần, trong trường hợp thi thêm nguyện vọng mà

việc nhập thứ tự NV không theo trình tự tăng dần liên tục bắt đầu từ thứ tự nguyện vọng 1
như mong muốn hoặc khi muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng).
+ Tại giao diện đăng ký nguyện vọng, nhấn nút “Xếp theo thứ tự NV”

1. Nhấn nút “Xếp theo
thứ tự NV”

+ Khi đó các ô thứ tự nguyện vọng bên trái sẽ cho phép nhập số thứ tự nguyện vọng,
thí sinh thực hiện sửa thứ tự nguyện vọng mong muốn.

3. Nhấn nút “Lưu
thông tin”

2. Nhập số thứ tự nguyện vọng
trực tiếp vào ô thứ tự nguyện vọng
muốn thay đổi thứ tự

+ Sau khi sửa thứ nguyện vọng thí sinh nhấn nút “Lưu thông tin” để lưu thông tin
vừa chỉnh sửa.
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Sau khi nhấn nút “Lưu thông tin”, khi đó hệ thống sẽ hiển thị giao diện xác nhận
đăng ký như hình minh họa sau:

1
0

TSO <CCCD/CMND> gửi 6058

Bước 7: Nhắn tin theo cú pháp
- Thí sinh sử dụng đúng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký dự thi và nhắn tin
theo cú pháp: TSO <CCCD/CMND> gửi 6058 (1000đ/tin nhắn) để nhận mã xác thực, ví
dụ: TSO 01000001 gửi 6058.
- Khi đó hệ thống sẽ gửi một mã xác thực vào số điện thoại đã điền trong phiếu đăng
ký dự thi.
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Bước 8: Nhập mã xác thực để hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng
- Nhập mã xác thực
- Nhấn nút “Xác nhận đăng ký” hệ thống sẽ xuất hiện thông báo xác nhận, thí sinh
nhấn “Đồng ý” để hoàn tất các bước đăng ký nguyện vọng

TSO <CCCD/CMND> gửi 6058

1. Nhập mã xác
thực được gửi về
điện thoại vào đây
2. Nhấn nút “Xác
nhận đăng ký”
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Bước 9: Thanh toán lệ phí. Thí sinh xem trong tài liệu hướng dẫn thanh toán trực tuyến
có trong giao diện sau khi đăng nhập hệ thống thành công, dưới đây là hướng dẫn mô tả các
thao tác cơ bản.
Hệ thống chỉ thu lệ phí đối với các nguyện vọng đăng ký xét tuyển sử dụng
phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, các phương thức khác (xét kết quả học tập cấp
THPT, sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển, …) không thu lệ phí (phí này do
trường tự thu khi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký theo kế hoạch xét tuyển sớm của trường). Thí
sinh thực hiện các thao tác sau để tiến hành bước thanh toán lệ phí.
- Tại giao diện đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh, nhấn nút “Thanh toán”

1. Nhấn nút “Thanh
toán”

Khi đó hệ thống sẽ hiển thị giao diện thanh toán như hình minh họa bên dưới,
thí sinh cần kiểm tra thật kỹ các thông tin trước khi nhấn nút xác nhận thanh toán.
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Tại giao diện thanh toán lệ phí khi chưa xác nhận thanh toán, phía trên là phần nội
dung “XÁC NHẬN THANH TOÁN”, phía dưới là “DANH SÁCH CÁC NGUYỆN VỌNG
ĐÃ ĐĂNG KÝ”; nguyện vọng nào không thu lệ phí sẽ có trạng thái là “Đã ghi nhận NV”
(nguyện vọng xét bằng các phương thức khác phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT),
nguyện vọng nào phải thanh toán lệ phí mà thí sinh chưa thực hiện xác nhận thanh toán thì sẽ
có trạng thái là “Đã ghi nhận NV – NV chưa được thanh toán lệ phí”.

2. Nhấn nút “Xác
nhận thanh toán”
Đối với NV xét tuyển sử dụng
phương thức khác (không
phải phương thức xét kết quả
thi tốt nghiệp THPT) thì NV sẽ
có trạng thái là “Đã ghi nhận
NV” (không thu phí)

Đối với NV xét tuyển sử dụng
phương thức xét kết quả thi
tốt nghiệp THPT) thì NV sẽ có
trạng thái là “Đã ghi nhận NV
– NV chưa được thanh toán”
(khi thí sinh chưa thực hiện
xác nhận thanh toán)

Thí sinh lưu ý: Khi có đăng ký nguyện vọng sử dụng phương thức xét kết quả thi
tốt nghiệp THPT, sau các bước đăng ký nguyện vọng thí sinh cần phải thực hiện bước
thanh toán lệ phí, nếu không thanh toán lệ phí hệ thống sẽ không chấp nhận việc đăng
ký thông tin xét tuyển sinh.
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Các thao tác khác
- Nhập thông tin xét tuyển sinh
+ Thí sinh đăng nhập vào hệ thống → Nhấn “Đăng ký thông tin xét tuyển sinh”

+ Chọn đối tượng ưu tiên tuyển sinh (nếu có)

+ Nhấn “Nhập minh chứng đối ĐTƯT”
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+ Màn hình chọn ảnh hiển thị. Nhấn giữ phím “Ctrl” trên bàn phím và nhấn chuột phải
vào các ảnh cần chọn (những ảnh được chọn sẽ hiển thị được bôi đen) sau khi chọn ảnh xong
thí sinh nhấn “Open” để tải ảnh lên

+ Nhấn “Nhập minh chứng khu vực”
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+ Màn hình chọn ảnh hiển thị. Nhấn giữ phím “Ctrl” trên bàn phím và nhấn chuột phải
vào các ảnh cần chọn (những ảnh được chọn sẽ hiển thị được bôi đen) sau khi chọn ảnh xong
thí sinh nhấn “Open” để tải ảnh lên

+ Nhấn “Lưu thông tin đăng ký xét tuyển sinh”

- Xem Học bạn THPT và báo sai sót.
+ Thí sinh đăng nhập vào thệ thống → Nhấn “Tra cứu” → Nhấn “Học bạ THPT”
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+ Thí sinh thực hiện xem điểm học bạ, Nhấn vào lớp chọn Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
để xem học bạ các năm học.

+ Sau khi xem điểm học bạ nếu thí sinh thấy có sai sót thì nhấn Báo sai sót (Lưu ý:
Nút báo sai sót sử dụng để báo sai sót cho chả 3 năm học. Nếu thí sinh thấy có sai sót cả 3
năm học thì thực hiện báo sai sót cùng 1 lần)

+ Sau khi nhấn Báo sai sót sẽ hiển thị màn hình để thí sinh nhập thông tin sai sót. Thí
sinh nhập ví dụ: Sai thông tin Học lực học kì 1, Sai thông tinh điểm môn Toán học kì 1 lớp
12, môn Văn cuối năm lớp 11. Sau đó nhấn Gửi phản ánh
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- In danh sách, lịch sử giao dịch, biên lai
Thí sinh nhấn In danh sách, Lịch sử giao dịch, In biên lai để thực hiện in danh sách
các nguyện vọng

Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công!
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