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PHỤ LỤC 2  
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

 
Thông tin chung 

- Thí sinh cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo hướng dẫn bên dưới trước khi tiến hành 

đăng ký do thí sinh chỉ được thay đổi cũng như upload bổ sung minh chứng trong vòng 01 

ngày kể từ lúc đăng ký. 

- Mỗi số CMND/CCCD và email chỉ được đăng ký 1 hồ sơ trên hệ thống. Thí sinh phải chịu 

trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin được khai báo và phải cung cấp minh chứng 

để xác thực các thông tin này ở các bước sau. Trường hợp các thông tin thí sinh khai báo 

nhưng không có minh chứng xác thực hoặc minh chứng không hợp lệ thì hồ sơ đó được xem 

là không hợp lệ. 

- Từ ngày 05/10/2021 đến hết ngày 10/10/2021: thí sinh sẽ đăng ký hồ sơ xét tuyển. Đối với 

mỗi hồ sơ đăng ký, thí sinh sẽ có 01 ngày để điều chỉnh các thông tin xét tuyển, upload bổ 

sung minh chứng cũng như thanh toán lệ phí. Quá thời hạn trên, thí sinh sẽ không được phép 

điều chỉnh các thông tin đăng ký. 

- Hồ sơ được duyệt sẽ được Trường thông báo cho thí sinh qua email cũng như cập nhật trạng 

thái trên tài khoản của thí sinh tại xettuyen.hcmue.edu.vn. Thí sinh cần thường xuyên theo 

dõi và thực hiện theo các hướng dẫn được cập nhật. 

Phần 1. Chuẩn bị hồ sơ 

Trước khi tiến hành đăng ký hồ sơ xét tuyển, thí sinh cần chuẩn bị trước các tài liệu sau dưới 

định dạng ảnh (*.jpg, *.jpeg) rõ nét, không mờ, không mất thông tin được in trên tài liệu. 

1. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: thí sinh chụp ảnh mặt trước và mặt sau, lưu 

thành 2 file riêng.  

2. Minh chứng cho Khu vực ưu tiên: đối với thí sinh thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực theo 

đối tượng, thí sinh cần cung cấp thêm Hộ khẩu thường trú (thí sinh cung cấp trang ghi thông 

tin của hộ khẩu và trang có thông tin của thí sinh). 

3. Minh chứng cho Đối tượng ưu tiên: thí sinh thuộc các đối tượng ưu tiên từ 01 đến 07 cần 

cung cấp thêm ảnh chụp các minh chứng theo đối tượng ưu tiên mà mình đã khai báo. 

Chi tiết các đối tượng ưu tiên theo Phụ lục đính kèm thông báo xét tuyển. 



4. Học bạ: thí sinh chụp từng trang học bạ. Học bạ cần đầy đủ thông tin, có chữ ký và con dấu 

xác nhận của trường phổ thông thì mới được xem là hợp lệ. 

5. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: thí sinh chụp ảnh bản chính để xác thực thông tin thí 

sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021. 

6. Đối với thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương 

tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc 

tế, thí sinh cần chụp ảnh minh chứng xác nhận các thông tin trên. 

7. Đối với thí sinh xét tuyển các phương thức có sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 

năm 2021 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, thí sinh phải cung cấp minh 

chứng kết quả thi. 

 

  



Phần 2: đăng ký xét tuyển 

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy trình sau: 

 
Mô tả: 

1. Thí sinh truy cập vào website đăng ký xét tuyển tại địa chỉ xettuyen.hcmue.edu.vn từ ngày 

05/10/2021. 

2. Thí sinh đăng ký tài khoản để đăng ký hồ sơ bằng cách khai báo địa chỉ email hợp lệ. Thí 

sinh lưu ý: email đăng ký tài khoản cũng là email nhận các thông báo về tình trạng hồ sơ của 

thí sinh sau này. Mỗi email chỉ được dùng để đăng ký 1 hồ sơ trên hệ thống. 

3. Hệ thống sẽ cung cấp mật khẩu đăng nhập cho thí sinh thông qua địa chỉ email được cung 

cấp ở Bước 2. 

4. Thí sinh khai báo thông tin đăng ký xét tuyển bao gồm các thông tin định danh (họ và tên, 

ngày sinh, số CMND/CCCD, đối tượng ưu tiên…) và các thông tin về học tập (tên trường 

phổ thông, học lực, hạnh kiểm các năm,…). Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của các thông tin được khai báo và phải cung cấp minh chứng để xác thực các thông tin này 

ở các bước sau. 

Thí sinh lưu ý: mỗi số CMND/CCCD chỉ được dùng để đăng ký 1 hồ sơ trên hệ thống, thông 

tin số CMND/CCCD khai báo cần phải trùng với ảnh chụp CMND/CCCD được upload ở các 

bước sau. 

5. Thí sinh đăng ký các nguyện vọng xét tuyển theo các phương thức. 

Đối với phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT, thí sinh cần lưu ý nhập đúng điểm của 

từng học kỳ được ghi trong học bạ, điểm được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. 

1. Truy cập vào địa chỉ 
xettuyen.hcmue.edu.vn

2. Đăng ký tài khoản bằng 
địa chỉ email

3. Kiểm tra email để nhận 
mật khẩu truy cập hệ 

thống
4. Khai báo thông tin xét 

tuyển

5. Đăng ký nguyện vọng

6. Upload các minh chứng 7. Thanh toán lệ phí

8. Theo dõi tình trạng 
hồ sơ và các thông 

báo cập nhật



6. Thí sinh upload ảnh chụp các minh chứng bắt buộc theo yêu cầu của hồ sơ đăng ký xét 

tuyển và các minh chứng bổ sung trong trường hợp thí sinh có khai báo (đã được chuẩn bị 

theo hướng dẫn ở Phần 1) 

7. Thí sinh thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển thông qua phương thức chuyển khoản hoặc 

thanh toán trực tuyến thông qua cổng thanh toán Momo. Thí sinh sau khi thanh toán cần chụp 

ảnh biên lai chuyển khoản (rõ chữ và đầy đủ nội dung) hoặc ảnh chụp Giao dịch thành công 

của Momo (có mã giao dịch) để upload bổ sung để xác nhận thanh toán lệ phí.  

Đối với phương thức thanh toán lệ phí qua Momo (quét mã thanh toán), hệ thống sẽ cập nhật 

trạng thái thanh toán lệ phí ngay lập tức cho thí sinh. 

Đối với phương thức thanh toán lệ phí qua chuyển khoản (dùng Momo chuyển khoản hoặc 

chuyển khoản qua ngân hàng), Trường sẽ cập nhật lệ phí cho thí sinh trong khoảng 5 – 7 ngày 

làm việc. 

8. Thí sinh theo dõi trạng thái hồ sơ cũng như các thông tin cập nhật thông qua các phương 

thức: email đã đăng ký, đăng nhập vào tài khoản được cung cấp tại xettuyen.hcmue.edu.vn, 

website tuyển sinh của Trường (tuyensinh.hcmue.edu.vn). 

 

 

 

 


