
Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến 2022 

Trong thời gian từ ngày 22/7 đến 17h00 ngày 20/8/2022, Thí sinh được đăng ký nguyện 

vọng vào nhiều ngành, nhiều trường khác nhau không hạn chế số lượng, nhưng phải sắp 

xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều 

nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi 

nhập học theo nguyện vọng cao nhất. 

 
Bước 1. Truy cập trang: thisinh.thithptquocgia.edu.vn 

Thí sinh dùng tài khoản và mật khẩu thí sinh đã được cung cấp để đăng nhập vào hệ thống 
của Bộ GD theo địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn 

 

 

Bước 2: Điền Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh 

Mục 1. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh. Các em thuộc đối tượng ưu tiên nào thì chọn đối 
tượng đó.   

Mục 2. Khu vực tuyển sinh. Hệ thống đã tự xác định khu vực tuyển sinh của thí sinh nên 
các em bỏ qua mục này. 

Mục 3. Năm tốt nghiệp THPT. Hệ thống cũng đã chọn sẵn năm tốt nghiệp cho các em là 
năm 2022. 

Mục 4. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ. Các em không thuộc đối 
tượng này thì bỏ qua. 



Sau đó nhấn vào nút: Lưu thông tin đăng ký xét tuyển sinh 

 

Bước 3: Thêm nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh  

Để thêm nguyện vọng các em nhấn vào nút: Thêm Nguyện vọng 

 

Sau đó, Thí sinh nhập lần lượt:  

a) Thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (số 1 thể hiện nguyện vọng cao nhất); 

b) Lựa chọn về cơ sở đào tạo, đơn vị tuyển sinh (mã trường ĐH TDM: TDM) 

c) Lựa chọn ngành (mã ngành); 

d) Lựa chọn phương thức tuyển sinh (mã phương thức): xem mã phương thức tuyển sinh 

TDM: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/3112 

đ) Lựa chọn tổ hợp xét tuyển (mã tổ hợp): 

Lưu ý chọn mã tổ hợp của Đại học Thủ Dầu Một: 

- Đối với phương thức xét học bạ: Thí sinh cần lựa chọn đúng TỔ HỢP đã trúng tuyển 



- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh cần lựa chọn TỔ HỢP của ngành quy định 

và có điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 

- Xét kết quả thi đánh giá năng lực: Thí sinh chỉ cần chọn mã tổ hợp NL1 

- Xét tuyển thẳng Thí sinh đạt học sinh giỏi: Thí sinh chỉ cần chọn mã tổ hợp HSG 

 

Cuối cùng chúng ta bấm vào nút CHỌN 

Để thêm 1 nguyện vọng khác, chúng ta tiếp tục nhấn nút THÊM NGUYỆN VỌNG, các 
bước thực hiện tương tự như đối với nguyện vọng 1 các em nhé. 

Bước 4: Lưu thông tin 

Sau khi đã nhập xong tất cả nguyện vọng, các em nhấn vào nút: LƯU THÔNG TIN 



 

Bước 5: Xác nhận đăng ký 

Hệ thống sẽ hiện lên thông báo: XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ. 

Các em dùng sđt của mình đã đăng ký tren tài khoản (có hiển thị trong mục Xác nhận 
đăng ký) và soạn Tin nhắn theo cú pháp: TSO dấu cách Số CMND hoặc CCCD gửi đến 
số 6058 để lấy mã xác thưc. 

Sau khi gửi đến tổng đài 6058, hệ thống sẽ gửi cho thí sinh mã xác thực. thí sinh nhập mã 
xác thực vào ô trống để lưu thông tin đăng ký nguyện vọng. 

 

Sau khi thay lưu lại thông tin, hệ thống sẽ thông báo thí sinh đăng ký nguyện vọng thành 
công. 


