HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN TRÊN HỆ
THỐNG HỖ TRỢ TUYỂN SINH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Thời gian đăng ký: từ 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022
Địa chỉ đăng ký: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn
Những thí sinh đã được Trường Đại học Thủy lợi thông báo đủ điều kiện trúng tuyển (trừ
điều kiện tốt nghiệp THPT) theo phương xét tuyển dựa vào Kết quả học bậc THPT (học bạ)
và xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh của Trường phải đăng ký NVXT trên hệ thống hỗ
trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
Để chắc chắn trúng tuyển vào ngành thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển nêu trên, đề
nghị thí sinh nên để ngành đó ở thứ tự nguyện vọng 1. Nếu thí sinh không đăng ký NVXT
ngành học đã đủ điều kiện trúng tuyển nêu trên vào Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ
GD&ĐT đồng nghĩa với việc thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển này.
Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi hướng dẫn thí sinh các bước thực hiện đăng ký NVXT
trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT:
Bước 1. Thí sinh truy cập
http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

vào

đường

link

Hệ

thống

của

Bộ

GD&ĐT:

Giao diện Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Nhập lần lượt các thông tin đăng nhập:
(1) Số CCCD/ CMND/ ĐDCD: nhập số CCCD/ CMND/ ĐDCD đã đăng ký tài khoản của thí
sinh;
(2) Mã đăng nhập: là mã thí sinh đã được cấp khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022;
(3) Mã xác nhận: là dòng ký tự màu xanh như hình.
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- Thí sinh nhấn

để đăng nhập vào Hệ thống, thực hiện đăng ký NVXT.

Bước 2. Sau khi đăng nhập, thí sinh nhấn vào

để thực hiện đăng ký NVXT.

Hệ thống chuyển tiếp qua giao diện như hình bên dưới, nhấn “OK”.

Bước 3. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh

Giao diện đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh
3.1. Thông tin ưu tiên:
(1) Đối tượng ưu tiên tuyển sinh (ĐTƯT):
- Thí sinh chọn chính xác ĐTƯT của bản thân, nếu không thuộc đối tượng nào thì để mặc định
“Chọn đối tượng ưu tiên”.
- Nếu thí sinh thuộc đối tượng 01 đến 07, cần phải nhập minh chứng ĐTƯT của bản thân lên Hệ
thống.
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(2) Khu vực tuyển sinh:
- Hệ thống đã cập nhật tự động khu vực tuyển sinh của thí sinh.
- Nếu thí sinh thuộc các trường hợp được hưởng ưu tiên khu vực theo nơi thường trú, cần nhập
minh chứng khu vực để điều chỉnh.
(3) Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: thí sinh chọn năm tốt nghiệp của bản thân.
(4) Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:
- Nếu thí sinh thuộc đối tượng dự thi để xét liên thông lên đại học, cao đẳng: tích chọn bậc học
cao nhất đã tốt nghiệp (bao gồm: Đã tốt nghiệp TC, Đã tốt nghiệp CĐ, Đã tốt nghiệp đại học);
- Nếu thí sinh thuộc đối tượng dự thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy: không
tích chọn.
- Sau đó nhấn nút

để lưu thông tin.

3.2. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh:
- Thí sinh chọn

để đăng ký NVXT:

- Thí sinh nhập lần lượt các thông tin đăng ký NVXT:
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(1) Thứ tự NV
(2) Trường: thí sinh nhập mã trường để hiển thị tên trường muốn đăng ký. Phân hiệu Trường
Đại học Thủy Lợi có mã trường là: TLS
(3) Ngành: thí sinh nhập mã ngành muốn đăng ký NVXT. Đối với các ngành tuyển sinh tại Phân
hiệu Trường Đại học Thủy Lợi, thí sinh chỉ cần nhập TLS, hệ thống sẽ tự động hiển thị tất cả
các ngành. Thí sinh lưu chọn đúng tên ngành/ nhóm ngành muốn đăng ký xét tuyển sinh.
(4) Phương thức xét tuyển: thí sinh chọn phương thức xét tuyển muốn đăng ký. Phân hiệu
Trường Đại học Thủy Lợi có 3 phương thức xét tuyển như sau:
Xét tuyển thẳng theo Đề án của CSĐT
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Lưu ý khi đăng ký xét tuyển sinh vào Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi:
Đối với phương thức Xét tuyển thẳng theo Đề án của CSĐT và Xét kết quả học tập cấp
THPT (học bạ), thí sinh cần phải chắc chắn đã tham gia xét tuyển và có tên trong danh sách đủ
điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) được công bố ngày 03/7/2022 tại Phân
hiệu.
Đối với phương thức Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần tham gia kỳ thi tốt
nghiệp THPT 2022 và đạt được từ ngưỡng điểm sàn theo Đề án tuyển sinh của Phân hiệu.
(5) Tổ hợp môn: thí sinh nhập mã tổ hợp môn dựa trên phương thức tuyển sinh đã lựa chọn
STT

Phương thức xét tuyển

1

Xét tuyển thẳng theo Đề án của CSĐT

Tổ hợp môn
XTT-Xét tuyển thẳng
A00HB-Toán, Vật lý, Hóa học
A01HB-Toán, Vật lý, Tiếng Anh
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Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) D01HB-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D07HB-Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D08HB-Toán, Sinh học, Tiếng Anh
A00-Toán, Vật lý, Hóa học
A01-Toán, Vật lý, Tiếng Anh
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D01-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

D07-Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D08-Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Sau khi nhập xong các thông tin đăng ký NVXT, thí sinh nhấn
vọng vừa đăng ký.

để lưu thông tin nguyện

Lần lượt thực hiện lại các thao tác trên để đăng ký các nguyện vọng tiếp theo. Kết quả sau khi
đăng ký các nguyện vọng:
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Bước 4. Lưu thông tin nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh
- Trước khi lưu thông tin, thí sinh nhấn
đăng ký xét tuyển sinh.
- Sau đó, thí sinh nhấn
chuyển tiếp đến:

để tải file pdf danh sách các nguyện vọng đã

để lưu lại thông tin đăng ký NVXT lên Hệ thống. Giao diện sẽ

- Thí sinh sử dụng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký dự thi và nhắn tin theo cú pháp:
TSO <số CMND/ CCCD> gửi 6058 (1000đ/ tin nhắn) để nhận mã xác thực. Mã xác thực sẽ hết
hiệu lực sau 30 phút kể từ khi nhận được tin nhắn.
Ví dụ: TSO 01000001 gửi 6058
- Nhập mã xác thực đã nhận được qua tin nhắn và nhấn nút
lưu thông tin đăng ký lên Hệ thống.
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để hoàn thành thao tác

Bước 5. Đăng ký điều chỉnh/ bổ sung NVXT
- Trong thời gian từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022: thí sinh được phép đăng ký,
điều chỉnh, bổ sung NVXT không giới hạn số lần.
- Điều chỉnh thứ tự NVXT:
Thí sinh nhập lại số thứ tự nguyện vọng theo mong muốn của bản thân, với nguyên tắc
nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất;
để sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng.

Sau khi nhập xong, nhấn vào

- Sửa/ xóa NVXT:
Để sửa NVXT, thí sinh nhấn vào
ký NVXT ở trên;

và thực hiện các thao tác như các bước đăng

Để xóa NVXT, thí sinh nhấn vào
NVXT này:

và nhấn

khi bạn chắc chắn muốn xóa

Bước 6. Thanh toán
- Thí sinh phải thực hiện xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống đồng
thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển 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 và đối tượng ưu tiên của thí sinh (nếu có), xác
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nhận số lượng nguyện vọng xét tuyển, đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng
xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 21/8/2022 đến 17 giờ 00 ngày 28/8/2022
- Thí sinh nhấn

để thực hiện thanh toán lệ phí đăng ký NVXT:

- Thí sinh kiểm tra số lượng nguyện vọng đã ký đã chính xác hay chưa:
Tổng số nguyện vọng đăng ký: là tổng tất cả các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký xét
tuyển tại các trước với tất cả các phương thức;
SLNV không thu phí: là tổng số lượng các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển trừ
phương thức Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;
SLNV phải thanh toán lệ phí khi ĐKXT: là tổng tất cả các nguyện vọng thí sinh đã
đăng ký bằng phương thức Xét điểm thi tốt nghiệp THPT (20.000đ/ nguyện vọng).
- Sau khi kiểm tra chính xác thông tin, nhấn

và

:

- Lưu ý: 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 nguyện vọng xét tuyển của thí sinh.
Thí sinh và quý phụ huynh cần cân nhắc lựa chọn và đăng ký NVXT hợp lý, đảm bảo cơ hội đỗ
cao nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp các vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ về bộ
phận tư vấn tuyển sinh của Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi để được hỗ trợ!
Thông tin liên hệ tư vấn:
Fanpage: https://www.facebook.com/phanhieuthuyloi
Hotline: 0933.059.785
7

