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Phần 1: HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU 

 

 

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU  
ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ XÉT TUYỂN 

VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
 

   
 

Mục phía trên bên trái hồ sơ ĐKDT ghi rõ tên Sở và mã sở theo quy 

định của Bộ GDĐT. 

                  
SỞ GDĐT HÀ NỘI  MÃ SỞ:  

 

Mục 3: Nơi sinh 

 
a) Nơi sinh của thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố thuộc TW theo Giấy 

khai sinh, nếu sinh ở nước ngoài thí sinh chỉ cần ghi rõ tên quốc gia theo tiếng Việt Nam, ví 

dụ: Hà Nội, Hà Tây, Tp. Hồ Chí Minh, Đắk  Lắk, Liên bang Nga, U-crai-na, Thừa 

Thiên-Huế, Ô-xtrây-Li-A, Đắk Nông, Bắc Kạn…. 
b) Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh.  

c) Quốc tịch nước ngoài thì đánh dấu (X) vào ô bên cạnh. 
 

  
Mục 4: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước 

 
- Thí sinh ĐKDT phải có giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân 

(gọi chung là Căn cước công dân); nếu thí sinh có hai Căn cước công dân trở lên chỉ 

được sử dụng một Căn cước công dân để ĐKDT, đăng ký sơ tuyển (nếu có) và tuyển 

sinh ĐH, CĐSP. 

- Đối với CMND cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, ba ô đầu để trống, đối với 

CMND mới hoặc Thẻ cước công dân ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng. 

 

Mục 5: Hộ khẩu thường trú 

 

- Các Thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc Khu vực 1: (Mục c, khoản 4, Điều 7 

Quy chế tuyển sinh; QĐ 582/TTg):  

 Ghi đầy đủ Mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận) và mã xã (phường) 

 Danh mục Mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận) và mã xã (phường) Sở GDĐT 

đã gửi tới các đơn vị ngày 01/4/2021. 

 

 Ví dụ : thí sinh có hộ khẩu ở xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội  thuộc KV1 
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0 1 
 

1 7 
 

0 8 
 



       Hộ khẩu thường trú:   

 

- Các Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại xã Khu vực 1: thì bỏ trống ô mã xã 

    Ghi đầy đủ Mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận) 

 

Ví dụ : thí sinh có hộ khẩu ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

       Hộ khẩu thường trú        

 

 

- Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên đối tượng (quy định tại khoản 1, Điều 7 Quy chế 

tuyển sinh)  hoặc  khu vực ( quy định tại khoản 4, Điều 7 Quy chế tuyển sinh) có liên 

quan đến hộ khẩu thường trú, cần khẳng định thời gian có hộ khẩu thường trú trên 

18 tháng tại khu vực 1 hoặc trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn trong thời gian học 

THPT bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng. 

 
 

Mục 6:  Nơi học sinh học THPT hoặc tương đương 

 
- Ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) của 

trường  (VD : THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội) 

- Ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo 

- Đối với thí sinh có thời gian học ở nước ngoài thì những năm học ở nước ngoài 

ghi mã tỉnh tương ứng với tỉnh theo hộ khẩu thường trú tại Việt Nam và mã 

trường THPT là 800.  

- Mục tên lớp: ghi rõ tên lớp 12 nơi học sinh đang học (ví dụ 12A1, 12A2,...) 

- Đối với các trường THPT do thay đổi địa giới hành chính, chuyển địa điểm hoặc 

thay đổi cấp hành chính, chính sách dẫn đến thay đổi mức ưu tiên khu vực thì mỗi 

giai đoạn hưởng mức ưu tiên khác nhau, trường sẽ được gán một mã trường khác 
nhau cùng với một mức ưu tiên khu vực phù hợp. Thí sinh căn cứ thời gian học tập 

tại trường THPT chọn và điền đúng mã trường theo các giai đoạn để được hưởng 

đúng mức ưu tiên theo khu vực.  
 

Mục 7: Điện thoại, Email thí sinh 

 
Ghi chính xác điện thoại, email của thí sinh để được cấp mật khẩu sử dụng một lần 

(OTP) qua tin nhắn đảm bảo cho sự bảo mật khi đăng ký xét tuyển trực tuyến. 
 

 

Mục 8: Họ tên, điện thoại và địa chỉ người liên hệ 

 
Thí sinh phải ghi chính xác thông tin của người liên hệ: họ tên; số điện thoại; địa chỉ 

xóm (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngách), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố 

để nhận Giấy báo trúng tuyển khi thí sinh trúng tuyển. 

 
 

Mục 13:  Nơi ĐKDT 

 

2 
Thí sinh chưa tốt 

nghiệp THPT 

Đã học hết chương trình THPT năm 
2020-2021 

Phải đăng ký dự thi 

tại trường THPT 

0 1 
 

0 4 
 

  
 



nơi học lớp 12 

 

Mục 14: Đăng ký bài thi/môn thi ( mục 4, Điều 1 TT 05/2021) 

 

Năm 2021 Bài thi ngoại ngữ có thêm tiếng Hàn mã N7 
 

Mục 15: Đăng ký miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp 

THPT hoặc đăng ký xét tuyển sinh ( Điều 35, Quy chế thi) 

 
1. Đối tượng miễn thi ngoại ngữ 

 

- Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết 

định của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

- Thí sinh có một trong các chứng chỉ Ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn Ngoại 

ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 06/7/2021 và 

đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây: 

- Thí sinh được miễn bài thi ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét 

công nhận tốt nghiệp. 
 

TT Môn  

Ngoại ngữ 

Chứng chỉ  

đạt yêu cầu tối thiểu 

 

Đơn vị cấp chứng chỉ 

1 Tiếng Anh - TOEFL ITP 450 điểm 

- TOEFL iBT 45 điểm 

Educational Testing Service (ETS) 

IELTS 4.0 điểm - British Council (BC) 

- International Development Program (IDP) 

2 Tiếng Nga TORFL cấp độ 1 

(Первый 

сертификационный 

уровень - ТРКИ-1) 

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại 

Hà Nội (The Russian centre of science 

and culture in Hanoi) 

3 Tiếng Pháp - TCF (300-400 điểm) 

- DELF B1 

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế 

(Centre International d’Etudes 

Pedagogiques - CIEP) 

4 Tiếng  

Trung 

Quốc 

- HSK cấp độ 3 

 

 

 

 

- TOCFL cấp độ 3  

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung 

Quốc (Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình độ 

Hán ngữ quốc gia (The National 

Committee for the Test of Proficiency in 

Chinese); Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung 

Quốc); 

- Ủy ban công tác thúc đẩy K  thi đánh 

giá năng lực Hoa ngữ quốc gia (Steering 

Committee for the Test of Proficiency –

Huayu) 



5 Tiếng Đức - Goethe-Zertifikat B1 

- Deutsches 

Sprachdiplom (DSD) 

B1 

- Zertifikat B1 

Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước 

ngoài (ZfA) 

6 Tiếng Nhật JLPT cấp độ N3 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan 

Foundation) 

 

2. Cách ghi trên phiếu ĐKDT 
Ghi loại chứng chỉ : TOEFL ITP 

Ghi Điểm thi ( nếu chứng chỉ có điểm thi vào ô): 

   

Lưu ý: Các thí sinh có chứng chỉ có cấp độ cao hơn cấp độ tối thiểu không có trên 
danh mục chọn thì nhập cấp độ vào mục Điểm thi ( VD chọn Tiếng Nhật cấp độ N3 , 

mục điểm thi ghi N6) 
 

Mục 16: Đăng ký bài thi/ môn thi xin bảo lưu để xét CNTN (Mục 13, 

Điều 1, TT05) chỉ dành cho TS thi để lấy điểm xét tuyển ĐH 
 

Mục 17:  Đối tượng ưu tiên tuyển sinh ( Quy định tại Điều 7, Quy chế tuyển sinh) 

 

Đối tượng:(01,02,03,04,05,06,07) 
- Thí sinh phải xác định đúng đối tượng ưu tiên, ghi đúng ký hiệu các đối tượng ưu 

tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh. 

- Thí sinh thuộc diện ưu tiên phải nộp đủ giấy tờ, minh chứng hợp pháp cho trường 

ĐH,CĐ khi đến nhập học. 

Cách ghi trong phiếu ĐKDT  
- Nếu thuốc đối tượng ưu tiên thì khoanh tròn vào loại đối tượng và ghi ký hiệu vào ô 
- Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống. 

 
 

Mục 18: Khu vực tuyển sinh ( khoản 4, Điều 7 Quy chế tuyển sinh) 
 

1. Khu vực TS: KV1; KV2-NT; KV2; KV3 ( mục c, khoản 4, Điều 7 Quy chế TS) 

2. Ưu tiên khu vực 
- Thí sinh thuộc KV1; KV2-NT; KV2 thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực 
- Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực. 

- Ưu tiên theo khu vực học THPT hoặc học Trung cấp.  
Học sinh học liên tục ở khu vực nào thì hưởng ưu tiên ở khu vực đó 

Trong 3 năm học THPT hoặc Trung cấp, nếu có chuyển trường thì thời gian học ở 
đâu lâu hơn hưởng ưu tiên khu vực ở đó. Nếu mỗi năm học một trường có mức ưu tiên 
khu vực khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia 

thì tốt nghiệp THPT ở đâu hưởng ưu tiên khu vực tại đó. 
- Ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú quy định tại mục b, khoản 4, Điều 7 Quy 

chế tuyển sinh. 
 

3. Cách ghi trên Phiếu ĐKDT 

450 



- Thí sinh dự thi có mục đích xét tuyển ĐH, CĐ cần ghi mã khu vực vào ô trống như 

sau: Khu vực 1 (KV1) điền chữ số 1, Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) điền 2NT, Khu 
vực 2 (KV2) điền chữ số 2, Khu vực 3 (KV3) điền chữ số 3. 

-  Phần mềm đăng ký dự thi sẽ tự động xác định mức hưởng ưu tiên khu vực theo  Quy 
chế tuyển sinh khi thí sinh khai đầy đủ Mục 5 và Mục 6; nếu thấy khác với thông tin 

khai trên phiếu ĐKDT, thí sinh cần kiểm tra lại thông tin đã khai tại các mục này. 
 

Mục 20. Thí sinh dự thi để xét tuyển liên thông vào ĐH/CĐ đã tốt nghiệp: 

 

TC    CĐ   ĐH    

 

- Cách ghi: Đánh dấu x vào các ô tương ứng 
    

Mục 21: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ĐH,CĐSP 

 
Bước 1: Ghi tổng số nguyện vọng vào ô Tổng số nguyện vọng          (Bắt buộc) 

Bước 2: Tích chọn một trong hai phương thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực 
tuyến (điểm a) hoặc đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu (điểm b) (Bắt buộc) 

 

 

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển 

trực tuyến 

 

 

b. Đăng ký nguyện vọng xét 

tuyển bằng phiếu 

 

1. Thí sinh không ghi các nguyện vọng xét 

tuyển ghi trên Phiếu ĐKDT tại điểm b;  

2. Thí sinh tự cập nhật các nguyện vọng xét 
tuyển của mình (qua internet tại địa chỉ 

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

3. Thí sinh được thay đổi nguyện vọng 

đã đăng ký trong thời gian quy định 

của đợt đăng ký này. 

4. Thời gian đợt đăng ký dài hơn so thời 

gian đăng ký nguyện vọng bằng Phiếu 

(Dự kiến từ 27/4 đến 15/5) 

 1. Thí sinh phải ghi các nội dung 

vào Phiếu ĐKDT mục 21(b) để 

Điểm TN cập nhập vào hệ thống. 

2. Thí sinh không tích vào mục (a) 

3. Thí sinh không được thay đổi 

nguyện vọng đăng ký khi Điểm tiếp 

nhận đã cập nhật (duyệt) thông tin của 

thí sinh vào CSDL trong thời gian quy 

định. 

3. Thời gian thu hồ sơ ĐKDT và 

nhập thông tin vào cổng thông tin 

tuyển sinh từ 27/4 đến 11/5. 

 

Lưu ý  
- Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của trường có nguyện vọng học được 

đăng tải trên cổng thông tin của các trường ĐH,CĐ GDMN để có thông tin đăng ký 
chính xác về mã trường/cơ sở/phân hiệu, mã ngành/nhóm ngành, tên ngành/nhóm 

ngành, tổ hợp môn xét tuyển; 
- Các nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới (NV1 là nguyện vọng ưu 

tiên cao nhất); 

- Đối với các thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào các trường công an, quân đội phải qua 

sơ tuyển thì phải ghi vào dòng nguyện vọng 1 (ưu tiên cao nhất); 

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


- Thí sinh đăng ký ngành có môn năng khiếu, cần liên hệ với các trường để thực hiện 

đăng ký và dự thi môn năng khiếu; 
- Thí sinh đăng ký nguyện vọng nào không đúng với quy định của các trường thì 

nguyện vọng đó sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. 

- Sau khi có kết quả thi, trong thời gian quy định thí sinh còn được quyền điều chỉnh 

nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến 3 lần. 

- Thí sinh đăng ký bằng phiếu chịu trách nhiệm kiểm tra thông tin đăng ký qua 
internet trong khoảng thời gian quy định và đề nghị cán bộ phụ trách phần mềm QLT 

của đơn vị ĐKDT điều chỉnh sai sót (nếu có). 



 

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU  
ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ thì KHÔNG PHẢI khai Phiếu này. 

Thí sinh nộp Phiếu này tại nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT) 

 

Mục 11. Đối tượng miễn thi tốt nghiệp (Điều 36 Quy chế thi) 

1. Người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic 

quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hoá được miễn thi tất cả các bài thi của k  thi 

tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau:  

a) Được triệu tập vào học k  2 lớp 12;  

b) Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực từ loại khá trở lên;   

c) Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GDĐT.  

2. Người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic 

khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hoá - văn nghệ được miễn thi tất cả các bài thi của k  

thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiệnsau:  

a) Được triệu tập vào học k  2 lớp 12;  

b) Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên;   

c) Có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi 

đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở GDĐT trước ngày thi tốt nghiệp THPT.  

3. Người khuyết tật đặc biệt nặngvà người khuyết tật nặng theo quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao 

động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 

bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, phải đáp ứng các điều kiện sau 

đây:  

a) Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung: Học hết chương 

trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này; có giấy 

xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;  

b) Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung: Được 

Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện Kế hoạch 

giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm 

quyền cấp;  

c) Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại 

khoản 2 Điều 12 Quy chế này; có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm 

khả năng lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.  

Mục 12. Điểm khuyến khích được cộng thêm: (trong hướng dẫn ghi Phiếu xét CNTN) 

Mục 13. Diện ưu tiên xét tốt nghiệp (trong hướng dẫn ghi Phiếu xét CNTN) 



 
PHIẾU ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN VÀ  ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT THÔNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lưu ý 

Sau khi có kết quả thi thí sinh muốn điều chỉnh số lượng nguyện vọng lớn hơn số lượng 

nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc điều chỉnh sai sót các nội dung liên quan đến đối tượng ưu 

tiên, khu vực ưu tiên phải khai chính xác thông tin trên Phiếu điều chỉnh bổ sung nguyện vọng ĐKXT 

vào ĐH, CĐGDMN và nộp tại Điểm tiếp nhận hồ sơ để bổ sung kinh phí tương đương với số lượng 

nguyện vọng tăng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, sau đó sử dụng tài khoản và mật khẩu 

cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh sau khi cán bộ Điểm tiếp nhận cập nhật thông tin bổ 

sung số nguyện vọng của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh. 

Cách ghi phiếu 

Mục 7: "Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên": Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên 

tuyển sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" thì đánh dấu X vào ô "Đề nghị điều chỉnh 

chế độ ưu tiên" 

 Nếu điều chỉnh ưu tiên khu vực thì trong mục "Khu vực ưu tiên tuyển sinh" điền một 

trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh 

được hưởng;  

Nếu điều chỉnh ưu tiên đối tượng thì trong mục "Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" điền 

một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được 

hưởng.  

Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống). 

 Thí sinh phải nộp các minh chứng để được hưởng các chế độ ưu tiên theo quy định. 

 

Ví dụ 

7. Đề nghị điều chỉnh 

chế độ ưu tiên: 

 Khu vực ưu tiên  

 tuyển sinh: 

 Đối tượng ưu tiên 

tuyển sinh: 

 

 

Mục 8, 9, 10: Nếu thí sinh tăng thêm nguyện vọng so với ban đầu thì nhập thông tin 

vào các mục này, đồng thời nộp lệ phí đối với số nguyện vọng tăng thêm cho điểm tiếp 

nhận. Điểm tiếp nhận nhập nhập số nguyện vọng tăng thêm lên hệ thống, sau đó thí sinh vào 

hệ thống để tự đăng ký xét tuyển trực tuyến. 

x KV2  



PHẦN 2: TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ THI 

Từ ngày 15/4 hệ thống phần mềm QLT sẽ mở để các đơn vị thử nghiệm cập nhật dữ 

liệu. trước ngày 27/4 các dữ liệu thử nghiệm sẽ được reset để các đơn vị cập nhật dữ 

liệu chính thức theo đúng lịch của Bộ GDĐT ( từ 27/4 đến hết 11/5) 


