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Tài li羽u này đ逢嬰c xây d詠ng nh茨m h逢噂ng d磯n ng逢運i dùng là các Thí sinh tham 

d詠 K┻ thi THPT Qu嘘c gia n<m 2017 hi吋u và s穎 d映ng đ逢嬰c ch泳c n<ng Ai隠u ch雨nh  
nguy羽n v丑ng đ<ng ký xét tuy吋n tr詠c tuy院n. 

Danh m映c t瑛 vi院t t逸t 

STT C映m t瑛 T瑛 vi院t t逸t 

1 Nguy羽n v丑ng đ<ng ký xét tuy吋n NV AKXT 

2 Ai吋m ti院p nh壱n h欝 s挨 ATN 

3 S荏 Giáo d映c và Aào t衣o S荏 GDAT 

4 B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o B瓜 GDAT 

5 Cán b瓜 công ngh羽 thông tin Cán b瓜 CNTT 

 
I.ăCÁCăQUYăA卯NHăVÀăL姶Uăụ: 

1. Tài kho違n và m壱t kh育u 

Thí sinh s穎 d映ng tài kho違n và m壱t kh育u cá nhân đã đ逢嬰c c医p đ吋 truy c壱p vào 

H羽 th嘘ng th詠c hi羽n đi隠u ch雨nh NV AKXT b茨ng ph逢挨ng th泳c tr詠c tuy院n, dùng mã OTP 

đ吋 xác nh壱n th詠c hi羽n vi羽c đi隠u ch雨nh NV AKXT. M壱t kh育u đ吋 đ<ng nh壱p H羽 th嘘ng c栄a 

thí sinh là m壱t kh育u đ逢嬰c c医p khi đ<ng ký d詠 thi, tr逢運ng h嬰p đã thay đ鰻i m壱t kh育u sau 

khi đ逢嬰c c医p thì dùng m壱t kh育u đã thay đ鰻i. N院u thí sinh quyên m壱t kh育u thì đ院n ATN 
đ吋 xin c医p l衣i. 

2. Thí sinh mu嘘n đi隠u ch雨nh NV AKXT tr詠c tuy院n ph違i đ<ng ký s嘘 đi羽n tho衣i. 

N院u thí sinh ch逢a khai s嘘 đi羽n tho衣i ho員c đ鰻i s嘘 đi羽n tho衣i thì khi đ<ng nh壱p vào H羽 

th嘘ng đ吋 đi隠u ch雨nh NV AKXT có th吋 khai báo l衣i. 

3. L鵜ch đi隠u ch雨nh nguy羽n v丑ng AKXT:  

TT N瓜i dung Th運i gian th詠c hi羽n 

1 
Thí sinh th詠c hi羽n đi隠u ch雨nh nguy羽n v丑ng AKXT 
theo ph逢挨ng th泳c tr詠c tuy院n 

T瑛 8 gi運 00 ngày 15/7 

đ院n 17 gi運 00 ngày 21/7 

2 
Thí sinh th詠c hi羽n đi隠u ch雨nh nguy羽n v丑ng AKXT 
b茨ng Phi院u đi隠u ch雨nh nguy羽n v丑ng AKXT 

T瑛 15/7 

đ院n 17 gi運 00 ngày 23/7 
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TT N瓜i dung Th運i gian th詠c hi羽n 

3 

Thí sinh ki吋m tra k院t qu違 đi隠u ch雨nh nguy羽n v丑ng 
AKXT và đ隠 ngh鵜 đi隠u ch雨nh sai sót n院u có (ch雨 áp 
d映ng đ嘘i v噂i thí sinh đi隠u ch雨nh nguy羽n v丑ng AKXT 
b茨ng phi院u) 

Tr逢噂c 17 gi運 00 ngày 25/7 

 
6. M厩i thí sinh ch雨 đ逢嬰c đi隠u ch雨nh NV AKXT 01 l亥n  trong th運i gian quy đ鵜nh 

và ch雨 đ逢嬰c s穎 d映ng m瓜t trong hai ph逢挨ng th泳c: tr詠c tuy院n ho員c b茨ng Phi院u đi隠u 
ch雨nh NV AKXT.  

7. Ph逢挨ng th泳c đi隠u ch雨nh NV AKXT tr詠c tuy院n ch雨 áp d映ng cho thí sinh 
KHÔNG t<ng thêm s嘘 nguy羽n v丑ng AKXT và KHÔNG  đi隠u ch雨nh 逢u tiên khu v詠c 
và 逢u tiên đ嘘i t逢嬰ng (N院u thí sinh có đi隠u ch雨nh 逢u tiên khu v詠c và 逢u tiên đ嘘i t逢嬰ng 
ph違i đ院n Ai吋m ti院p nh壱n h欝 s挨 (ATN) đ吋 đi隠u ch雨nh qua Phi院u đi隠u ch雨nh NV 
AKXT). 

8. Thí sinh mu嘘n đi隠u ch雨nh NV AKXT t<ng so v噂i đ<ng ký ban đ亥u ho員c có 

đi隠u ch雨nh 逢u tiên khu v詠c, 逢u tiên đ嘘i t逢嬰ng ph違i đi隠u ch雨nh b茨ng phi院u và th詠c hi羽n 

t衣i ATN.  
9. Ai隠u ch雨nh b茨ng Phi院u đi隠u ch雨nh NV AKXT: thí sinh đ逢嬰c đi隠u ch雨nh t<ng 

thêm s嘘 l逢嬰ng nguy羽n v丑ng so v噂i s嘘 l逢嬰ng nguy羽n v丑ng đã đ<ng ký ban đ亥u trong 
Phi院u AKDT và ph違i n瓜p b鰻 sung l羽 phí cho s嘘 nguy羽n v丑ng t<ng thêm theo quy đ鵜nh. 
Thí sinh ph違i đi隠n đ亥y đ栄 thông tin vào Phi院u đi隠u ch雨nh NV AKXT và g穎i tr詠c ti院p 
v隠 ATN đ吋 cán b瓜 máy tính c壱p nh壱t vào c挨 s荏 d英 li羽u c栄a C鰻ng thông tin tuy吋n sinh 
c栄a B瓜 GDAT. L逢u ý thí sinh ghi đúng mã tr逢運ng, mã ngành/nhóm ngành, mã t鰻 h嬰p 
xét tuy吋n theo quy đ鵜nh c栄a tr逢運ng. Nguy羽n v丑ng nào ghi không đúng s胤 không đ逢嬰c 
H羽 th嘘ng ch医p nh壱n và b鵜 lo衣i. Thí sinh ph違i ki吋m tra k院t qu違 đi隠u ch雨nh NV AKXT 
trong th運i gian quy đ鵜nh và đ隠 ngh鵜 đi隠u ch雨nh sai sót, n院u có. 

10. Thí sinh có th吋 đ院n các ATN đ吋 đ逢嬰c h逢噂ng d磯n và h厩 tr嬰 đi隠u ch雨nh NV 
AKXT b茨ng ph逢挨ng th泳c tr詠c tuy院n. 

 

II.ăAI陰UăCH迂NHăNGUY烏NăV窺NGăB稲NGăPH姶愛NGăTH永CăTR衛CăTUY蔭N   

1. Môăt違ăt鰻ngăquátăcácăb逢噂căth詠căhi羽n 
 

B逢噂c Tênăb逢噂c Ghi chú 

1.  A<ng nh壱p  

2.  
Vào ch泳c n<ng Thay đ鰻i NV 
AKXT 

 

3.  In danh sách nguy羽n v丑ng Danh sách nguy羽n v丑ng tr逢噂c khi thay đ鰻i 
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B逢噂c Tênăb逢噂c Ghi chú 

4.  Thay đ鰻i nguy羽n v丑ng 
Thí sinh có th吋 th詠c hi羽n thao tác: xóa, 
thêm, s穎a, s逸p x院p l衣i th泳 t詠 nguy羽n v丑ng 

5.  L逢u thông tin  

6.  Xác nh壱n đ<ng ký 
Sau khi đã xác nh壱n đ<ng ký, thí sinh s胤 
không đ逢嬰c thay đ鰻i nguy羽n v丑ng n英a. 

7.  K院t thúc  

2. H逢噂ngăd磯năs穎ăd映ngăchiăti院t 
B逢噂c 1: A<ngănh壱p 

Dùng cho thぬ nghiうm (tな ngày 9-11/7): 

- Truy c壱p vào website http://203.190.173.60:8080 

           -  Thí sinh s胤 đ<ngănh壱p b茨ng: S嘘 CMND và m壱t kh育u là: 123456a@ 

Dùng điｚu chえnh chính thとc: (tな ngày 15-21/7) 

- Truy c壱p vào website:  http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn 

- Tên đ<ng nh壱p: S嘘 CMND  

M壱t kh育u: M壱t kh育u đ吋 đ<ng nh壱p H羽 th嘘ng c栄a thí sinh là m壱t kh育u đ逢嬰c c医p 

khi đ<ng ký d詠 thi, tr逢運ng h嬰p đã thay đ鰻i m壱t kh育u sau khi đ逢嬰c c医p thì dùng m壱t 

kh育u đã thay đ鰻i. N院u thí sinh quyên m壱t kh育u thì đ院n ATN đ吋 xin c医p l衣i. 

Thí sinh đ<ng nh壱p vào H羽 th嘘ng nh逢 sau: 

 

B逢噂c 2: Vào ch泳căn<ngăThayăđ鰻i NVăAKXT 
- Ch丑n ch泳c n<ng Thay đ鰻i nguy羽n v丑ng đ<ng ký xét tuy吋n sinh t瑛 menu ch逢挨ng 

trình: 
 

http://203.190.173.60:8080/
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- Sau khi ch丑n ch泳c n<ng, màn hình Thông tin đ<ng ký nguy羽n v丑ng c栄a thí sinh 

hi吋n th鵜: 

 
 

B逢噂c 3: In danh sách nguy羽n v丑ngătr逢噂căkhiăthayăđ鰻i 
- A吋 in danh sách nguy羽n v丑ng, thí sinh nh医n nút In danh sách trên màn hình:  
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B逢噂c 4:   Thayăđ鰻i nguy羽n v丑ng 
L⇔u ý: Thí sinh có thあ thばc hiうn mじt trong các thao tác: Sｈp xｘp lＴi thと tば nguyうn 
vがng hoｐc Xóa, Sぬa, Thêm mずi nguyうn vがng. 

B⇔ずc 4.1 Thay đごi thと tば nguyうn vがng 

- A吋 thay đ鰻i th泳 t詠 nguy羽n v丑ng, thí sinh nh壱p th泳 t詠 nguy羽n v丑ng vào ô th泳 t詠 
nguy羽n v丑ng (ví d映 nh逢 hình bên d逢噂i thí sinh mu嘘n thay đ鰻i th泳 t詠 nguy羽n v丑ng 3 thành 
nguy羽n v丑ng 1, nguy羽n v丑ng 1 thành nguy羽n v丑ng 3):  

 
- Sau đó nh医n nút “X院p theo th泳 t詠 NV” đ吋 s逸p x院p theo th泳 t詠 nguy羽n v丑ng t<ng 

d亥n t瑛 nguy羽n v丑ng th泳 1 đ院n th泳 t詠 nguy羽n v丑ng cu嘘i cùng c栄a thí sinh 

 

 
- Sau khi nh医n nút X院p theo th泳 t詠 NV, h羽 th嘘ng s胤 th詠c hi羽n s逸p x院p l衣i theo th泳 t詠 

t<ng d亥n nh逢 sau: 
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B⇔ずc 4.2: Xóa nguyうn vがng 

- A吋 xóa 1 nguy羽n v丑ng, thí sinh nh医n chu瓜t vào bi吋u t逢嬰ng “Thùngărácămàuăđ臼” 
c栄a nguy羽n v丑ng đó: 

 
- Trên màn hình hi吋n th鵜  popup xác nh壱n xóa, thí sinh nh医n nút OK đ吋 xác nh壱n 

xóa nguy羽n v丑ng này ra kh臼i Danh sách nguy羽n v丑ng đ<ng ký xét tuy吋n sinh hi羽n có: 
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B⇔ずc 4.3: Thêm mずi nguyうn vがng 

L⇔u ý: Nút Thêm nguyうn vがng chえ hiあn thお khi tごng sぐ nguyうn vがng hiうn có nhぎ h¬n 
tごng sぐ nguyうn vがng thí sinh đã đ<ng ký ban đＺu khi nじp hげ s¬ đ<ng ký dば thi. 

- A吋 thêm m噂i 1 nguy羽n v丑ng, thí sinh nh医n nút Thêm nguy羽n v丑ng trên màn hình: 

 

 
- Thí sinh nh壱p thông tin nguy羽n v丑ng nh逢 trong hình sau: 
-  

 
B⇔ずc 4.4: Sぬa nguyうn vがng 

- A吋 s穎a 1 nguy羽n v丑ng trong danh sách nguy羽n v丑ng, thí sinh nh医n bi吋u t逢嬰ng 
“Hình bút chì” c栄a nguy羽n v丑ng đó: 
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- Trên màn hình s穎a nguy羽n v丑ng, thí sinh ch丑n tr逢運ng, ch丑n ngành, ch丑n t鰻 h嬰p 

môn n院u mu嘘n thay đ鰻i và nh医n nút Ch丑n: 

 

B逢噂c 5: L逢uăthôngătin 
- Sau khi đã đi隠u ch雨nh thông tin nguy羽n v丑ng, thí sinh nh医n nút L逢u thông tin 
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B逢噂c 6: Xác nh壱năđ<ngăký 
- Sau khi đi隠u ch雨nh xong  nguy羽n v丑ng, thí sinh s穎 d映ng s嘘 đi羽n tho衣i đã đi隠n trong 

phi院u đ<ng ký g穎i tin nh逸n theo cú pháp:  

 V噂i s嘘 đi羽n tho衣i thu瓜c m衣ng Viettel, thí sinh so衣n tin nh逸n theo cú pháp: 

TSO <S嘘 báo danh> g穎i 8062 

 V噂i s嘘 đi羽n tho衣i thu瓜c các m衣ng khác (Mobifone, Vinaphone,…), thí sinh 
so衣n tin nh逸n theo cú pháp: 

TSO <S嘘 báo danh> g穎i 6058 

- Sau khi so衣n tin theo đúng cú pháp, h羽 th嘘ng tr違 v隠 m瓜t tin nh逸n có mã xác 
th詠c nh逢 sau:  

 
 

- Thí sinh nh壱p mã xác th詠c vào ô và nh医n nút Xác nh壱n đ<ng ký: 
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- Thí sinh nh医n nút OK trên màn hình đ吋 xác nh壱n đi隠u ch雨nh nguy羽n v丑ng: 

 

 

B逢噂c 7: K院t thúc 
- Sau khi nh医n OK, màn hình hi吋n th鵜 thông báo s穎a nguy羽n v丑ng thành công ti院p 

t映c nh医n nút OK:  

 
- Sau khi nh医n OK, h羽 th嘘ng quay v隠 màn hình thông tin nguy羽n v丑ng c栄a thí 

sinh: 

 
- Sau khi v隠 trang thông tin nguy羽n v丑ng, thí sinh có th吋 th詠c hi羽n In danh sách 

nguy羽n v丑ng sau khi đi隠u ch雨nh: 



 

 

13 

 

 
 

III. M 浦T S渦 TH溢C M溢C VÀ CÁCH KH 溢C PH影C 
 

STT N瓜iădungăth逸căm逸c Nguyên nhân - Cáchăgi違iăquy院t 

1 
Thí sinh không bi院t đ<ng 
nh壱p h羽 th嘘ng 

Thí sinh truy c壱p trang: 
http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn 

Sau đó nh壱p thông tin tài kho違n đã đ逢嬰c c医p 
(CMND, mã đ<ng nh壱p) đ吋 đ<ng nh壱p vào h羽 
th嘘ng. 

2 
Thí sinh ch逢a nh壱n đ逢嬰c 
mã đ<ng nh壱p 

Cách 1: Thí sinh ki吋m tra email c栄a thí sinh 
(email đã đi隠n trong h欝 s挨 b違n c泳ng), h羽 th嘘ng 
s胤 t詠 đ瓜ng g穎i thông tin tài kho違n bao g欝m 
(CMND, mã đ<ng nh壱p) vào email sau khi 
Ai吋m ti院p nh壱n h欝 s挨 nh壱p phi院u đ<ng ký c栄a 
thí sinh. 

Cách 2: Thí sinh liên h羽 v噂i ATN đ吋 l医y thông 
tin tài kho違n. 

3 
Thí sinh đ<ng nh壱p h羽 
th嘘ng báo sai mã xác nh壱n 

Thí sinh c亥n nh壱p đúng mã xác nh壱n, có phân 
bi羽t ch英 hoa th逢運ng. 

4 
Thí sinh đ<ng nh壱p h羽 
th嘘ng báo B衣n nh壱p sai S嘘 
CMND ho員c mã đ<ng nh壱p 

Thí sinh ki吋m tra l衣i k悦 thông tin tài kho違n 
(CMND, mã đ<ng nh壱p) c栄a mình, tr逢運ng h嬰p 
n院u v磯n sai thì c亥n liên h羽 ngay v噂i Ai吋m 
ATN đ吋 yêu c亥u c医p l衣i mã đ<ng nh壱p. 

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/
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STT N瓜iădungăth逸căm逸c Nguyên nhân - Cáchăgi違iăquy院t 

5 
Thí sinh quên mã đ<ng 
nh壱p 

Cách 1: Thí sinh nh医n vào link “Quên mã 
đ<ngănh壱p” trên màn hình A<ng nh壱p sau đó 
làm theo các b逢噂c đ吋 l医y mã đ<ng nh壱p. 

Cách 2: Trong tr逢運ng h嬰p thí sinh không có 
ho員c không nh噂 ho員c sai email thí sinh c亥n 
liên h羽 v噂i ATN đ吋 yêu c亥u c医p l衣i mã đ<ng 
nh壱p. 

6 
Thí sinh mu嘘n thay đ鰻i s嘘 
đi羽n tho衣i email, s嘘 đi羽n 
tho衣i nh逢ng không đ逢嬰c 

Vi羽c thay đ鰻i email, s嘘 đi羽n tho衣i do thí sinh 
th詠c hi羽n ph映 thu瓜c vào th運i gian do B瓜 quy 
đ鵜nh, n院u ngoài th運i gian cho phép, thí sinh 
ph違i liên h羽 v噂i ATN đ吋 đ逢嬰c c壱p nh壱t email, 
s嘘 đi羽n tho衣i. 

7 
Thí sinh tìm ki院m tr逢運ng, 
ngành đ吋 đ<ng ký nh逢ng 
không th医y 

Nh英ng tr逢運ng này không có trong c挨 s荏 d英 
li羽u h羽 th嘘ng => thí sinh tìm hi吋u l衣i ph逢挨ng 
th泳c tuy吋n sinh c栄a nh英ng tr逢運ng này. 

8 
Thí sinh đã n瓜p h欝 s挨 vào 
tr逢運ng nh逢ng không đ逢嬰c 
xét tuy吋n 

Nguyên nhân: 2016, tr逢噂c khi thí sinh n瓜p h欝 
s挨 xét tuy吋n online có đ逢嬰c th穎 nghi羽m ch泳c 
n<ng này. Sau th運i gian th穎 nghi羽m, d英 li羽u 
đ<ng ký tr逢噂c đó s胤 b鵜 xóa. Tuy nhiên, nhi隠u 
em thí sinh c泳 ngh┄ là không b鵜 xóa NV nên 
không th詠c hi羽n đ<ng ký l衣i d磯n đ院n không 
đ逢嬰c xét tuy吋n. 

 

 


