HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG
(Dành cho thí sinh)
I.

Khai báo hồ sơ đăng ký xét tuyển

Địa chỉ khai báo HSĐKXT là www.diaphuong.tuyensinh-medvnu.edu.vn.
Hãy nhập đường dẫn trên. Màn hình sẽ hiện:

Bước 1: Chọn “Khai báo hồ sơ đăng ký xét tuyển” để thực hiện khai báo hồ sơ.
(Lưu ý: Bạn chỉ chọn “Chỉnh sửa hồ sơ đăng ký xét tuyển” khi hồ sơ bạn đã đăng ký trước đó bị
sai và đã được hỗ trợ mở khóa hồ sơ. Chi tiết tại mục II.)
Bước 2: Chọn đối tượng ĐKXT, màn hình hiện:

Lưu ý: Khi chọn đối tượng ĐKXT:
- Bạn chọn “ĐKXT đào tạo chính quy bổ sung” nếu thuộc đối tượng quy định tại đây
Bước 3: Màn hình khai báo hồ sơ xuất hiện, bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Một
số mục khai báo cần lưu ý:
-

-

Ngày, tháng, năm sinh: Bạn phải ghi đúng thứ tự theo dạng “dd/mm/yyyy” nghĩa là: ngày
gồm 2 chữ số, tháng gồm 2 chữ số, năm gồm 4 chữ số. Ví dụ: 05/07/2021
Ngày cấp: Bạn phải ghi đúng thứ tự theo dạng “dd/mm/yyyy” nghĩa là: ngày gồm 2 chữ
số, tháng gồm 2 chữ số, năm gồm 4 chữ số. Ví dụ: 05/07/2021
Số điện thoại: Bạn phải ghi chính xác thông tin để Tỉnh, Khoa có thể thông báo đến bạn.
Email: Bạn phải chính xác thông tin để hệ thống gửi email thông báo đến bạn.
Nơi học THPT: Bạn phải ghi đầy đủ theo cú pháp: “tên Tỉnh (mã Tỉnh) – Tên trường (mã
trường)”. Ví dụ: “Tỉnh Tây Ninh (46) – Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (003)”
Kết
quả
học
THPT:
Khi nhập số thập phân, bạn vui lòng sử dụng dấu chấm để ngăn cách phần nguyên và phần
thập phân. Ví dụ: 9.5
Điểm trung bình các môn (ghi theo học bạ): Ghi điểm trung bình các môn của cả năm
học lớp 10, 11, 12 theo học bạ.
Kết quả thi Đánh giá năng lực năm hiện hành do ĐHQG-HCM tổ chức: Bạn ghi điểm
các đợt thi nếu có. Trường hợp không có thì để trống.
Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021:
Khi nhập số thập phân bạn vui lòng sử dụng dấu chấm để ngăn cách phần nguyên và phần
thập phân. Ví dụ: 9.5
Điểm xét tốt nghiệp: Bạn tính theo công thức: Điểm xét tốt nghiệp ={ [(Tổng điểm 4 bài
thi + Tổng điểm khuyến khích nếu có)/4] x 7 + (Điểm trung bình năm lớp 12) x 3}/10 +
Điểm ưu tiên (nếu có). Hoặc sử dụng web tính điểm tại đây:
https://thptquocgia.edu.vn/tinhdiem/
Ví dụ: Bài thi Toán: 9
Bài thi Văn: 8
Bài thi Ngoại ngữ: 8
Bài thi Khoa học tự nhiên: 8,5
Điểm khuyến khích: 0
Điểm trung bình năm lớp 12: 8,6
Điểm ưu tiên: 0,5
Điểm xét tốt nghiệp ={[(9+8+8+8,5 + 0)/4] x 7 + (8,6) x 3}/10 + 0,5 = 8,94

Dưới đây là một ví dụ:

Trong quá trình khai báo, bạn có thể chọn “lưu tạm” để lưu lại thông tin đã khai báo.
Sau khi khai báo xong, bạn chọn “Lưu và xác nhận in phiếu” để chuyển sang bước 4.
Trường hợp bạn chọn “Hủy” thì sẽ phải khai báo lại từ đầu.
Bước 4: Kiểm tra thông tin trên phiếu trước khi in
Hệ thống sẽ cấp cho bạn 1 mã hồ sơ. Bạn vui lòng kiểm tra lại các thông tin đã khai báo, dưới đây
là 1 ví dụ về phiếu ĐKXT đào tạo theo đặt hàng, các đối tượng khác thực hiện tương tự.

Sau khi bạn kiểm tra thông tin, nếu thấy chưa đúng, bạn chọn “Chỉnh sửa thông tin” để quay lại
Bước 3.
Nếu toàn bộ thông tin đã đúng, bạn chọn “Tiếp tục” để chuyển sang bước 5.
Bước 5: Tải bản scan/hình chụp các giấy tờ cần thiết.
Màn hình hiện:

Bạn chọn đúng tệp theo hướng dẫn và chọn “Tải lên”. Lưu ý: Tập tin tải lên có dung lượng
không quá 2MB.
Trường hợp bạn tải lên chưa đủ giấy tờ theo quy định sẽ nhận thông báo:

Sau khi tải thành công, bạn chọn “In phiếu”, màn hình hiện:

Bạn chọn “OK” để tiếp tục công việc in hoặc “Hủy” để quay lại kiểm tra.
Nếu bạn chọn “OK”, đồng nghĩa việc bạn đã xác nhận hoàn tất phiếu đăng ký xét tuyển và bạn sẽ
không thể chỉnh sửa hồ sơ nếu không được cho phép.
Để xem lại phiếu đăng ký xét tuyển bạn vui lòng kiểm tra email đã khai báo.

Sau khi in phiếu, bạn vui lòng chuẩn bị nộp đầy đủ hồ sơ theo thông báo tuyển sinh của Khoa Y.

Màn hình khi hoàn tất in phiếu ĐKXT
II.

Chỉnh sửa Hồ sơ

Sau khi chọn “OK”, bạn mới phát hiện hồ sơ bị sai thông tin thì thí sinh phải gửi đề nghị hỗ trợ
chỉnh sửa hồ sơ qua email: diaphuong.tuyensinh@medvnu.edu.vn với nội dung bắt buộc bao gồm:
Họ và tên, số CMND/CCCD, Mã hồ sơ, Lý do xin điều chỉnh.
Nếu Ban tuyển sinh đồng ý, bạn sẽ nhận 1 email báo hồ sơ đã được mở khóa, lúc này bạn có thể
vào trang: http://diaphuong.tuyensinh-medvnu.edu.vn chọn “Chỉnh sửa hồ sơ đăng ký xét tuyển”.
Màn hình chỉnh sửa hồ sơ xuất hiện, bạn nhập mã hồ sơ đã đăng ký rồi chọn “kiểm tra” để mở hồ
sơ đã đăng ký và thực hiện điều chỉnh như Bước 1.

