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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022 

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 2 & 3 và BÀI LUẬN 

I. Hướng dẫn đăng kí nộp bài luận 
1. Đăng ký tài khoản 

 

- Điền đầy đủ thông tin. 

- Thư điện tử (Email) cần ghi chính xác để nhận thông báo từ nhà trường. 

- Sau khi đăng ký thành công, em vào Email vừa đăng ký để xác nhận. 

 

2. Viết bài luận 

 
- Tại giao diện chính thí sinh kích chuột chọn Viết bài luận. 
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3. Đăng kí và nộp bài luận 
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- Điền đầy đủ thông tin. 

- Tại mục Kết hợp với phương thức xét tuyển: Thí sinh có thể chọn nhiều 

phương thức xét tuyển. Muốn bỏ chọn phương thức xét tuyển đã chọn thí 

sinh kích chuột một lần nữa vào phương thức xét tuyển đó. 

- Kích chọn  để hoàn thành. 

 
- Nếu nộp bài luận thành công, em sẽ nhận được thông báo vào Email đã 

đăng ký với Nhà trường. 
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II. Hướng dẫn đăng ký XTT2 và XTT3 

1. Đăng ký tài khoản 

 

- Điền đầy đủ thông tin. 

- Email cần được ghi chính xác để nhận thông báo từ nhà trường. 

- Sau khi đăng ký thành công, em vào Email vừa đăng ký để xác nhận. 

 

2. Chọn phương thức xét tuyển 

 
- Tại giao diện chính thí sinh chọn Phương thức xét tuyển 2 (XTT2) 

hoặc Phương thức xét tuyển 3 (XTT3). 
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3. Phiếu đăng ký xét tuyển 
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- Điền đầy đủ thông tin. 

- Lưu ý: Định dạng Điểm TBC “0.0”, sử dụng dấu chấm giữa phần 

nguyên và phần thập phân. 

- Kiểm tra lại thông tin và kích chuột chọn  để tiếp tục. 

4. Thông tin hồ sơ 
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- Chọn file minh chứng và ấn nút tải lên bên cạnh. 

- Muốn thay đổi file minh chứng, kích chuột chọn nút xóa và tải lại file. 

- Kiểm tra lại thông tin và kích chuột chọn  để hoàn thành. 

- Sau khi nộp hồ sơ thành công, thí sinh sẽ nhận được thông báo vào Email 

đã đăng ký với Nhà trường. 
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III. Lưu ý 

1. Thí sinh lựa chọn ngành học đúng với nguyện vọng và lựa chọn phương thức 

xét tuyển mà bản thân đáp ứng đầy đủ các điều kiện xét tuyển. Để tránh việc 

xác định sai phương thức xét tuyển thẳng, các em nên đọc và tìm hiểu kĩ về: 

- các phương thức xét tuyển thẳng tuyển sinh đại học năm 2022 tại đây. 

- các ngành xét tuyển thẳng theo phương thức 2, phương thức 3 tại đây. 

Nếu vẫn chưa rõ, thí sinh có thể liên hệ với Ban tư vấn tuyển sinh để được giải 

đáp thắc mắc.  

2. Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký tuyển sinh. Các giấy 

tờ theo quy định phải được chụp ảnh/scan và đính kèm đầy đủ khi đăng ký.  

Nhập thông tin chính xác và khớp với file ảnh chụp/scan giấy tờ đính kèm. Nếu 

sai, thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

3. Trong thời gian đăng ký xét tuyển thẳng, thí sinh KHÔNG cần gửi hồ sơ đăng 

kí về Trường.  

Khi đã có thông báo trúng tuyển, thí sinh mới cần gửi bản gốc giấy tờ (đã chụp 

ảnh/scan đính kèm) về Trường. Nếu thông tin đã khai trên cổng thông tin đăng kí 

tuyển sinh KHÔNG khớp với giấy tờ gốc, làm sai lệch kết quả trúng tuyển thì thí 

sinh sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển. 

http://tuyensinh.hnue.edu.vn/Tuy%E1%BB%83n-sinh-2022/p/cac-phuong-thuc-xet-tuyen-thang-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2022-388
http://tuyensinh.hnue.edu.vn/Tuy%E1%BB%83n-sinh-2022/p/cac-nganh-xet-tuyen-thang-theo-phuong-thuc-2-phuong-thuc-3-395

