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HƯỚNG DẪN  

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2022 

(Hệ thống bắt đầu cho thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học trực tuyến từ ngày 20/9/2022) 
 

1. Đăng nhập hệ thống hỗ trợ nhập học trực tuyến 

 

2. Sau khi thí sinh (TS) trúng tuyển đăng nhập thành công: 

2.1. Đối với trường hợp TS chưa xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì 

không được làm thủ tục nhập học trực tuyến. Nhà trường sẽ cập nhật trạng thái “Đã xác nhận nhập 

học” vào lúc 17g00 hằng ngày để TS có thể tiếp tục thực hiện nhập học trực tuyến.  
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2.2. Đối với trường hợp TS đã xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà 

trường đã ghi nhận trạng thái “Đã xác nhận nhập học”. 

- Sau khi lần đầu tiên đăng nhập, thí sinh bắt buộc phải đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật 

thông tin cá nhân (mật khẩu mới phải có ít nhất 6 kí tự). 

 

 

- Sau khi thay đổi mật khẩu thành công, màn hình sẽ xuất hiện giao diện như hình bên dưới, TS 

chọn “Bắt đầu” để thực hiện các bước tiếp theo.  
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3. Các bước kiểm tra và khai báo thông tin 

3.1. Bước 1: Kiểm tra thông tin trúng tuyển 

- TS kiểm tra các thông tin trúng tuyển. Nếu có sai sót cần điều chỉnh, TS mang các giấy tờ cá 

nhân tới Phòng Công tác sinh viên (phòng C.D001) để được chỉnh sửa trong ngày nộp hồ sơ trực tiếp 

tại trường.  
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3.2. Bước 2: Khai báo thông tin nhập học 

- TS khai báo thông tin cá nhân đầy đủ và chính xác. 

Lưu ý: Trường hợp Giấy Khai sinh không có thông tin cha hoặc mẹ thì nhập chữ “Không”. 
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3.3. Bước 3: Upload hình thẻ  

- TS chuẩn bị File ảnh thẻ 3x4 để làm “Thẻ sinh viên”, định dạng file ảnh *.JPG hoặc *.PNG 

hoặc *.JPEG, kích thước tập tin không quá 5MB. 

Lưu ý: TS thực hiện đúng theo “Quy định về hình thẻ” theo màn hình bên dưới. 

 

3.4. Bước 4: Thông tin học phí tạm thu và lệ phí nhập học 

- TS đọc kỹ thông báo học phí tạm thu và lệ phí nhập học. Các TS học chương trình chất lượng 

cao sẽ có mức tạm thu học phí khác. In “Hướng dẫn đóng học phí tạm thu và lệ phí nhập học” để 

thực hiện đúng quy định. 
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3.5. Bước 5: Rà soát hồ sơ (Đối với mỗi TS trúng tuyển các phương thức khác nhau sẽ có danh 

mục hồ sơ rà soát khác nhau) 
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* Ví dụ 1: Trường hợp thí sinh 

trúng tuyển theo phương thức 

xét tuyển kết quả thi Kỳ thi 

ĐGNL của ĐHQG TPHCM 

năm 2022 và không thuộc khu 

vực, đối tượng ưu tiên 



 

 

* Ví dụ 2: Trường hợp thí sinh 

trúng tuyển theo phương thức 

xét tuyển kết quả thi Kỳ thi TN 

THPT năm 2022 và không 

thuộc đối tượng ưu tiên. 
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* Ví dụ 3: Trường hợp thí sinh 

tự do trúng tuyển theo phương 

thức xét tuyển kết quả thi Kỳ 

thi TN THPT năm 2022 và 

thuộc đối tượng ưu tiên. 



3.6. Bước 6: Hoàn tất hồ sơ nhập học trực tuyến 

- TS in các biểu mẫu hồ sơ ở mục 1. 

- Sau đó, TS chuẩn bị các hồ sơ và thực hiện theo “Hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học”. 

 

 

4. Trường hợp TS đăng nhập lại khi chưa hoàn thành các bước 

- TS chưa hoàn tất các bước nhập học trực tuyến, khi đăng nhập lại vào hệ thống sẽ hiện màn 

hình như bên dưới.  
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5. Màn hình trang chủ khi hoàn tất các bước nhập học trực tuyến 

- TS sau khi hoàn thành “Bước 6”, TS muốn chỉnh sửa thông tin thì nhấp vào “Rà soát lại hồ 

sơ” như màn hình bên dưới để thực hiện.  

  

 

6. Sau khi TS đã hoàn tất nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường thì trang chủ sẽ hiện màn hình 

như bên dưới và tân sinh viên có thể xem Thời khóa biểu. 

 

 

-------------------------------------- 
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