HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRANG ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Đăng ký hồ sơ mới
Bước 1: Chọn nút “đăng ký hồ sơ” từ trang chủ.
Bước 2: Chọn đợt xét tuyển.
Bước 3: Nhập thông tin cá nhân. Sau khi nhập xong thông tin hệ thống sẽ yêu cầu thí sinh kích
hoạt qua mail. Email thí sinh nhận được bao gồm đường link kích hoạt và mã hồ sơ xét tuyển
(mã hồ sơ xét tuyển gồm 6 ký tự, được dùng để tra cứu sau này, thí sinh cần nhớ mã hồ sơ này).
Bước 4: Sau khi kích hoạt từ email, thí sinh tiếp tục nhập thông tin hồ sơ và nguyện vọng.
Bước 5: Kiểm tra thông tin lần cuối và xác nhận hoàn tất. Nếu còn sai sót thông tin, thí sinh có
thể quay lại chỉnh sửa.
Lưu ý: sau khi xác nhận hoàn tất thì thí sinh sẽ không chỉnh sửa được nữa.

Tra cứu hồ sơ
Bước 1: Chọn nút “tra cứu hồ sơ” từ trang chủ.
Bước 2: Nhập email đã đăng ký, sau đó nhập tiếp mã hồ sơ.
Bước 3: Thí sinh xem thông tin hồ sơ và tình trạng của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa xác nhận hoàn tất
thì thí sinh có thể tiếp tục chỉnh sửa.

Đăng ký hồ sơ từ thông tin hồ sơ cũ đã có
Bước 1: Chọn nút “đăng ký hồ sơ” từ trang chủ.
Bước 2: Chọn đợt xét tuyển.
Bước 3: Ở trang khai thông tin cá nhân. Chọn “Tạo hồ sơ từ mã hồ sơ đã đăng ký”, thí sinh nhập mã hồ
sơ xét tuyển đã có ở những lần đăng ký trước. Hệ thống sẽ tải thông tin hồ sơ cá nhân cũ lên.
Sau đó thí sinh tiếp tục khai như bình thường.

Trang chủ

Danh sách các đợt xét tuyển

Khai thông tin cá nhân

Đăng ký thông tin thành công

Kích hoạt từ email

Khai thông tin hồ sơ và nguyện vọng

Xem trước bản in và xác nhận hoàn tất hồ sơ

