HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRANG ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐHQG-HCM

NĂM 2020
Bước 1: Chọn nút “Đăng ký hồ sơ” từ trang chủ.

Bước 2: Chọn box “Đăng ký ưu tiên xét tuyển đại học theo quy định của ĐHQGHCM năm 2020” → Chọn nút “Đăng ký”.
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Bước 3: Điền tất cả các thông tin tại Bước 1 → Sau khi điền hết các thông tin, chọn nút
“Lưu và xác nhận qua email”.

Bước 4: Kích hoạt hồ sơ qua email.

Bước 5: Điền các thông tin hồ sơ và nguyện vọng tại Bước 2.
- Điền thông tin cá nhân, thông tin tốt nghiệp THPT:
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- Điền kết quả học THPT (điểm trung bình các môn học của 06 học kỳ trong 3 năm
học THPT (bắt buộc)

- Điền các nguyện vọng đăng ký → Chọn “Lưu và xem trước bản in”.
❖ Lưu ý:
▪ Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng vào 01
Trường/Khoa/Phân hiệu (đơn vị), không giới hạn số đơn vị (có phân
biệt thứ tự nguyện vọng).
▪ Thí sinh điền các nguyện vọng đăng ký trên cùng một phiếu với một
mã hồ sơ duy nhất, không khai báo nguyện vọng riêng lẻ cho từng đơn
vị.

• Thí sinh không thể “lưu và xem trước bản in” nếu đăng ký vượt quá 03 nguyện
vọng vào 01 đơn vị
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• Thí sinh không thể “lưu và xem trước bản in” nếu đăng ký vượt quá tối đa 27
nguyện vọng

• Thí sinh có thể thay đổi thứ tự nguyện vọng đăng ký

Bước 6: In Phiếu đăng ký và gửi về nơi nhận hồ sơ theo quy định → Chọn “Xác nhận
hoàn tất hồ sơ và in”.
• Thí sinh có thể theo dõi tình trạng nhận hồ sơ từ các trường

Lưu ý:
- Sau khi đăng ký thành công, thí sinh in phiếu đăng ký UTXT, ký tên và xác nhận thông
tin của trường THPT.
- Thí sinh nộp bộ hồ sơ giấy đăng ký UTXT, gồm:
+ Phiếu đăng ký UTXT được in từ hệ thống đăng ký UTXT sau khi hoàn thành bước 1 và
bước 2.
+ Các hồ sơ yêu cầu đính kèm tương ứng cho từng đơn vị tham khảo điều kiện đăng ký
xét tuyển do Hội đồng tuyển sinh các đơn vị quy định tại Đề án tuyển sinh năm 2020.
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- Số lượng bộ hồ sơ đăng ký UTXT tương ứng với số lượng đơn vị đã đăng ký. Thí sinh
có nguyện vọng xét tuyển vào đơn vị nào thì nộp hồ sơ tại đơn vị đó. Thí sinh nộp bộ hồ sơ
đăng ký UTXT trực tiếp tại đơn vị hoặc gửi qua đường bưu điện. Địa chỉ nộp hồ sơ của các đơn
vị như sau:
+ Trường Đại học Bách khoa: Phòng Đào tạo, số 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10,
TP.HCM.
+ Trường Đại học Công nghệ Thông tin: Phòng Đào tạo, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức,
TP.HCM.
+ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Phòng Đào tạo, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q. 5,
TP.HCM.
+ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Phòng Đào tạo, số 12 Đinh Tiên
Hoàng, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM.
+ Trường Đại học Quốc tế: Phòng Đào tạo, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM.
+ Trường Đại học Kinh tế - Luật: Phòng Đào tạo, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP.HCM.
+ Trường Đại học An Giang: Phòng Đào tạo, số 18 Ung Văn Khiêm, TP. Long Xuyên,
Tỉnh An Giang.
+ Khoa Y: Phòng Đào tạo, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức,
TP.HCM.
+ Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre: Phòng Đào tạo – Khoa học Công nghệ, số
99A Quốc lộ 60, khu phố 1, P. Phú Tân, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
- Lệ phí đăng ký UTXT là 30.000 đ/nguyện vọng (thực hiện như năm 2019 và theo thực
tế ĐKXT bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020). Hội đồng tuyển sinh các đơn vị quy
định và thông báo. Thí sinh tham khảo thông tin về phương thức nộp lệ phí đăng ký UTXT
được công khai tại Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 (đăng tải trên trang thông tin
điện tử của các đơn vị).

