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HỆ THỐNG QUẢN LÝ THI TỐT NGHIỆP THPT  

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỌC BẠ, BÁO 

SAI SÓT VÀ ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT 

TUYỂN 

 

 
 

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

 

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: 
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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 
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 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 

 

 Bước 4: Nhấn nút Lưu thông tin trên màn hình Danh sách nguyện vọng 
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 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 

 

 Bước 7: Trên màn hình xác nhận thanh toán, thí sinh đọc nội dung và nhấn nút Xác nhận 

thanh toán 
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 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 
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