
CÁC MỐC THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH 

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

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

Hướng dẫn thí sinh (trừ các thí sinh đã và chưa tốt nghiệp các năm trước) sử dụng tài 

khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập (học bạ) trên Hệ thống và phải phản ánh 

lại sai sót (nếu có) với thầy, cô có trách nhiệm để chỉnh sửa. 

Lưu ý: Theo thông báo của Bộ GDĐT hiện còn một số thí sinh không có điểm kết quả học 

tập cấp THPT trên hệ thống do không đồng bộ được dữ liệu từ trang cơ sở dữ liệu ngành, việc 

này có nhiều nguyên nhân như: số CMT, Căn cước công dân, mã định danh, … giữa các hệ 

thống không thống nhất, trùng CMT/CCCD… 

Với các Điểm tiếp nhận có thí sinh phản ánh về sai sót về kết quả điểm học tập nêu trên, 

Điểm tiếp nhận nghiên cứu kỹ Tài liệu hướng dẫn tại mục 2.2 để rà soát, cập nhật điểm của 

thí sinh vào đúng chức năng trên hệ thống; đồng thời hướng dẫn thí sinh tự kiểm tra và báo 

lại các sai sót (nếu có). 

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

2. Từ ngày 12/7/2022 đến ngày 18/7/2022: nhập đăng ký và cấp tài khoản cho thí 

sinh tự do đã tốt nghiệp THPT, trung cấp nhưng chưa đăng ký  

Các Phòng GDĐT thực hiện việc nhập đăng ký và cấp tài khoản sử dụng cho việc 

đăng ký nguyện vọng xét tuyển cho các thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự 

do trên địa bàn) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống 

 Bước 1: Tải Phụ lục IV đính kèm 

 Bước 2: Khi thí sinh đến liên hệ, cấp phát phiếu và hướng dẫn thí sinh khai phiếu 

 Bước 3: Thí sinh nộp Phiếu ĐK, ĐTN đăng nhập vào hệ thống nhập Phiếu đăng ký và cấp 

tài khoản cho thí sinh, thao tác theo Tài liệu hướng dẫn đính kèm mục 2.1. 

3. 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 

Hướng dẫn 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 2.7 

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. 

4. 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. 

Các Điểm tiếp nhận 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 2.7); 

- 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;   

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


- 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;  

          - 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.  

5. 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.  

- Điểm tiếp nhận kiếm tra minh chứng nếu hợp lệ thì đăng nhập vào Hệ thống bổ sung 

và điều chỉnh sau đó yêu cầu thí sinh kiểm tra xác nhận lại. (theo Tài liệu hướng dẫn tại mục 

2.6) 

         -  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. 

6. 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 

Lưu ý:  

 

 


