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CÁCăB姶閏CăA韻ăA;NGăKÝăXÉTăTUY韻NăTR衛CăTUY蔭Nă 

VÀOăTR姶云NGăA萎I H窺CăKHOAăH窺C- AHTN 

THEOăAI韻MăTHIăTHPTăQU渦CăGIA 

 

B逢噂că1:ăA<ngănh壱p 

Thí sinh s穎 d映ng tài kho違n đã đ逢嬰c c医p (sau khi đ<ng ký d詠 thi) đ<ng nh壱p vào H羽 
th嘘ng nh逢 sau: 
- Truy c壱p vào website http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn 
- Nh壱p các thông tin S嘘 CMND, Mã đ<ng nh壱p, Mã xác nh壱n và nh医n nút A<ng nh壱p 

 

 
 

B逢噂că2:ăCh丑năch泳căn<ngăA<ngăkýătuy吋năsinh 

A吋 th詠c hi羽n đ<ng ký xét tuy吋n sinh online, thí sinh ch丑n menu “A<ng ký tuy吋n sinh”. 
Sau khi ch丑n “A<ng ký tuy吋n sinh”, trên màn hình hi吋n th鵜 m瓜t s嘘 thông tin cá nhân 
c栄a thí sinh và thông tin đ嬰t tuy吋n sinh hi羽n t衣i: 
 

 
 

- Trong đ嬰t tuy吋n sinh 1: Thí sinh ch丑n 2 ngành theo th泳 t詠 逢u tiên trong danh 
sách 20 ngành đào t衣o c栄a tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c (và có th吋 ch丑n thêm 2 ngành 
đào t衣o c栄a m瓜t tr逢運ng đ衣i h丑c khác). 

- Trong đ嬰t tuy吋n sinh b鰻 sung: Thí sinh ch丑n 2 ngành theo th泳 t詠 逢u tiên 
trong danh sách 20 ngành đào t衣o c栄a tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c (và có th吋 đ<ng ký 
thêm t嘘i đa là 2 tr逢運ng đ衣i h丑c khác, m厩i tr逢運ng không quá 2 ngành). 

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2f


 
B逢噂că3:ăTh詠căhi羽năđ<ngăký 

Thí sinh nh医n nút “A<ngăký” trên màn hình đ吋 b逸t đ亥u th詠c hi羽n đ<ng ký tuy吋n 
sinh. 
 

 
 
B逢噂că4:ăCh丑nătr逢運ng 

 

 
 
- Trên màn hình Ch丑n tr逢運ng, thí sinh th詠c hi羽n ch丑n: DTZ- Tr逢運ngăA衣iăh丑că

Khoaăh丑c (ho員c có th吋 nh壱p c映m t瑛 “Khoa h丑c” vào ô Chぜn tr∫ぬng r欝i s穎 
d映ng ch泳c n<ng Tìm kiげm đ吋 hi羽n lên tên tr逢運ng: DTZ- A衣i h丑c Khoa h丑c). 

- Sau đó nh医n nút “Ti院p” đ吋 chuy吋n sang b逢噂c 5 



 
B逢噂că5:ăCh丑năngành 

 

 
 
- Thí sinh l亥n l逢嬰t ch丑n ngành t逢挨ng 泳ng v噂i nguy羽n v丑ng 1, nguy羽n v丑ng 2 

trong danh m映c 20 ngành đào t衣o c栄a Tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c.  
- Ti院p theo ch丑n t鰻 h嬰p môn đ<ng ký xét tuy吋n t逢挨ng 泳ng v噂i ngành đã ch丑n  
L逢u ý: N院u thí sinh thi tham gia thi THPT qu嘘c gia nhi隠u môn thì nên ch丑n t鰻 h嬰p 
nào có t鰻ng đi吋m cao nh医t. 
Ch丑n xong, nh医n nút Next đ吋 chuy吋n sang b逢噂c 6. 



 
 
B逢噂că6:ăXácănh壱n 

- Sau khi ch丑n 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 THIQG &lt;SBD&gt; g穎i 8062. 

- Thí sinh nh壱p mã xác th詠c do h羽 th嘘ng tr違 v隠 vào ô bên d逢噂i và nh医n nút 
“Ti院p”đ吋 chuy吋n sang b逢噂c ti院p theo. 
L逢u ý: 

- H羽 th嘘ng s胤 ki吋m tra thông tin SBD và S嘘 đi羽n tho衣i nh逸n tin l医y mã OTP, 
n院u là cùng c栄a 1 m瓜t Thí sinh thì m噂i h嬰p l羽 và tr違 v隠 mã OTP, n院u khác, h羽 
th嘘ng s胤 thông báo l厩i và yêu c亥u Thí sinh ki吋m tra l衣i thông tin c栄a mình. 

- M厩i mã OTP ch雨 có hi羽u l詠c trong vòng 30 phút k吋 t瑛 lúc nh壱n đ逢嬰c. 
 

 
 
 



B逢噂că7:ăK院tăthúc 
Sau khi đã th詠c hi羽n thành công, trên màn hình s胤 hi吋n th鵜 nguy羽n v丑ng thí sinh 
đã đ<ng ký. A吋 vào màn hình Danh sách nguy羽n v丑ng đã đ<ng ký, thí sinh nh医n 
vào nút “V隠 trang danh sách phi院u đ<ng ký”. 
 

 
 

B逢噂că8:ăXemădanhăsáchănguy羽năv丑ng 

Trên màn hình đ<ng ký tuy吋n sinh hi吋n th鵜 danh sách các nguy羽n v丑ng thí sinh đã 
đ<ng ký và thông tin v隠 tr衣ng thái đ<ng ký. N院u tr衣ng thái đ<ng ký là "đ<ng ký 
thành công", đ<ng ký c栄a thí sinh đã đ逢嬰c đ逢a vào h羽 th嘘ng d英 li羽u. 
 

 
 



L∫u ý: 
 
- A吋 đ違m b違o quy隠n l嬰i, gi違m r栄i ro cho thí sinh. A<ng ký tr詠c tuy院n s胤 k院t thúc 
s噂m h挨n so v噂i các ph逢挨ng th泳c AKXT khác 01 ngày. N院u sau th運i gian k院t 
thúc đ<ng ký tr詠c tuy院n, thí sinh nào ch逢a đ<ng ký đ逢嬰c c亥n đ<ng ký  xét tuy吋n 
theo đ逢運ng b逢u đi羽n (th運i h衣n n瓜p s胤 tính theo d医u b逢u đi羽n) ho員c tr詠c ti院p t衣i 
tr逢運ng (n院u tr逢運ng có s穎 d映ng ph逢挨ng th泳c ti院p nh壱n AKXT này); 
-  Theo quy đ鵜nh, đ嬰t 1 thí sinh ch雨 đ逢嬰c phép đ<ng ký t嘘i đa 2 tr逢運ng, các đ嬰t b鰻 
sung đ逢嬰c đ<ng ký t嘘i đa 3 tr逢運ng. Thí sinh c亥n tuân th栄 nghiêm quy đ鵜nh này, 
N院u n瓜p vào nhi隠u h挨n 2 (ho員c 3 tr逢運ng 荏 đ嬰t b鰻 sung) h羽 th嘘ng ch雨 nh壱n 2 
(ho員c 3 tr逢運ng) b医t k┻ trong s嘘 tr逢運ng thí sinh đ<ng ký, nh逢 v壱y thí sinh s胤 m医t 
quy隠n t詠 l詠a ch丑n tr逢運ng. H挨n n英a, có th吋 m医t phí mà không th吋 đ<ng ký tr詠c 
tuy院n (do h羽 th嘘ng rà soát th医y s嘘 l逢嬰ng tr逢運ng đ<ng ký đã v逢嬰t m泳c quy đ鵜nh. 
 


