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ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN
VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2020
I-/ ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG:
Học sinh được đăng ký nguyện vọng Xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng (không hạn
chế số lượng).
1-/ Mỗi nguyện vọng được thể hiện qua 3 mã (Mã trường ĐH, CĐ, Mã Ngành, Mã Tổ
hợp môn). (Tìm hiểu, Nghiên cứu, Tra cứu các Mã trường ĐH, Mã ngành/Nhóm
nghành, Tên ngành/Nhóm nghành, Mã tổ hợp môn xét tuyển trên cổng thông tin
điện tử của Bộ GDĐT (www.thituyensinh.vn) hoặc cổng thông tin điện tử của các
trường Đại học, Cao đẳng).
2-/ Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới, Nguyện vọng
1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất. Nếu đăng ký xét tuyển vào trường Công an, Quân
đội thì phải qua sơ tuyển và phải ghi vào dòng Nguyện vọng 1.
II-/ ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG:
Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/9 đến 17h ngày 25/9.
Chỉ được thực hiện 1 lần duy nhất, chọn 1 trong 2 nơi ở nhà hoặc ở trường
1-/ Thực hiện Trực tuyến (tại nhà): Thuận lợi và Hiệu quả hơn.
- Đối tượng học sinh: Có tổng số Nguyện vọng mới bằng hoặc ít hơn tổng số Nguyện
vọng cũ.
- Sử dụng Tài khoản, Mật khẩu (đã sử dụng từ trước) để đăng nhập hệ thống. Nếu mất
Mật khẩu thì báo cáo ngay về Văn phòng trước 16h ngày 16/9 để xin cấp lại (Cơ sở
1: Thầy Giang- 0362039155; Cơ sở A: Cô Linh- 0984632955).
- Cần nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn.
- Có thể Bớt đi, Thêm vào, Thay đổi thứ tự các nguyện vọng cũ... Có thể bỏ hết các
nguyện vọng cũ, nhập mới lại hoàn toàn.
2-/ Thực hiện tại trường:
- Đối tượng học sinh: Có tổng số Nguyện vọng mới nhiều hơn tổng số Nguyện vọng
cũ.
- Từ ngày 19/9 đến 16h ngày 24/9: Đến trường nộp Phiếu điều chỉnh (theo mẫu),
cùng Văn phòng kiểm tra, lập danh sách nguyện vọng vào file, nộp lệ phí;
- Ngày 25/9 (sau 9h): Vào hệ thống kiểm tra và báo cáo về Văn phòng (nếu thấy sai
hoặc chưa được điều chỉnh);
- Ngày 25/9 (14h): Đến trường xem kết quả và ký xác nhận vào Danh sách kết quả;
- Chú ý: Từ ngày nộp Phiếu đến ngày có kết quả: Thường xuyên trực điện thoại di
động đã đăng ký để nhận thông tin từ Văn phòng.

