
 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐKXT 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2017 

 

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi biết điểm thi THPT 

quốc gia 2017 các thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học một lần 

duy nhất bằng một trong hai phương thức:  

* Trực tuyến: Từ 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 21/7 Tại bất cứ nới nào có máy 

tính kết nối internet.  

* Bằng phiếu: Từ 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 23/7 Tại nơi mà thí sinh đã nộp 

hồ sơ ĐKDT 

Chú ý: thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần trong đợt điều 

chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức online hoặc bằng phiếu điều 

chỉnh xét tuyển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỖ TRỢ THÍ SINH ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐKXT NHƯ SAU: 

 
* Mở phòng máy tính tại Trường đại học Thủ Dầu Một Từ 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 21/7, có thầy cô 

hướng dẫn, tư vấn. 
* Có đoàn hỗ trợ tại các trường THPT trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh 2 ngày 

từ ngày 15/7 đến 16/7/2017.(có danh sách các trường THPT đính kèm cuối bài) 
Để thuận lợi cho thí sinh thực hiện, Trường đại học Thủ Dầu Một hướng dẫn thí sinh điều chỉnh 

nguyện vọng như sau: 
 



PHƯƠNG THỨC 1: TRỰC TUYẾN (ONLINE) 
 

Mục đích: cho phép thí sinh tự điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 

sinh 1 lần trong thời gian cho phép nếu số nguyện vọng yêu cầu không quá số 

nguyện vọng đã đăng ký 

Nguyên tắc: Chỉ được nhập vào hệ thống 1 lần do vậy thí sinh cần kiểm tra 

kỹ thông tin trước khi lưu thay đổi. 

Người thực hiện: thí sinh thức thực hiện: 

- Bước 1 : Đăng nhập vào hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn 

 

- Bước 2 : chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng xét tuyển sinh từ menu Hệ 

thống 

 

 

 

 

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/


- Màn hình chức năng Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh được hiển 

thị: 

 

- Bước 3 : sửa nguyện vọng theo yêu cầu: Sửa thông tin nguyện vọng 

- Để vào màn hình Sửa nguyện vọng , thí sinh nhấn nút “ Chỉnh sửa nguyện 

vọng ” 

 

- Sau khi màn hình Sửa nguyện vọng hiển thị, thí sinh chọn trường, chọn ngành, 

chọn tổ hợp môn muốn thay đổi 

 



Xóa nguyện vọng 

- Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Xóa trên màn hình Thông tin đăng 

ký nguyện vọng của thí sinh 

 

- Sau khi popup xác nhận xóa xuất hiện, nếu muốn xóa nguyện vọng, thí sinh nhấn 

nút OK , ngược lại nhấn nút Cancel 

 

Thay đổi thứ tự nguyện vọng 

- Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhấn nút mũi tên để di chuyển nguyện 

vọng. 

 

- Bước 4 : Sau khi chỉnh sửa xong Nhấn nút Lưu thông tin , hệ thống sẽ gửi một 

mã xác thực OTP về điện thoại cho thí sinh. Thí sinh nhập mã xác thực này vào 

màn hình “ Xác nhận đăng ký ”. 



 

- Bước 5 : Sau khi bấm “ Xác nhận đăng ký ” hệ thống yêu cầu xác thực một lần 

nữa xem thí sinh có chắc chắn thực hiện không. 

 

- Bước 6 : Sau khi bấm “ OK ” dữ liệu thay đổi được lưu vào hệ thống, bấm 

“ Cancel ” để hủy bỏ chỉnh sửa. 

  



PHƯƠNG THỨC 2: BẰNG PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG 

 

Trường hợp thí sinh có số nguyện vọng điều chỉnh lớn hơn số nguyện vọng 

đăng ký ban đầu hoặc thí sinh không có điều kiện thay đổi nguyện vọng online, thí 

sinh nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tại nơi nộp hồ sơ trong thời gian 

quy định. 

 



1. Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 02 phiếu (Phiếu số 1 Nơi tiếp nhận 

lưu, Phiếu số 2 Thí sinh lưu). 

2. Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN : Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin 

trong Phiếu đăng kí dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng*. 

3 . Mục "Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên": Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên 

tuyển sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" thì đánh dấu X vào ô tương ứng 

( trong mục "Khu vực ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các mã KV1, KV2-NT, 

KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục 

"Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng 

với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên 

thì để trống). 

4. Bảng " Nội dung điều chỉnh nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển ": 

+ Bước1: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều 

chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5); 

+ Bước 2: So sánh bảng mới với bảng cũ (đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi) để ghi 

"nội dung điều chỉnh" vào cột (6) như sau: 

- Nếu không thay đổi thứ tự NV ưu tiên và các nội dung đã đăng kí thì thí sinh ghi 

số 0 tại cột (6) cùng hàng; 

- Nếu chỉ thay đổi thứ tự NV ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng kí 

thì thí sinh ghi số thứ tự NV ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng; 

- Những thay đổi khác thì ghi TĐ tại cột 6 cùng hàng. 

Ví dụ: 

Bảng danh sách nguyện vọng cũ đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi (bảng cũ) 

 

Bảng nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (bảng mới) 

 



Trong ví dụ trên: 

- Nguyện vọng 1 của bảng mới trùng với nguyện vọng 2 của bảng cũ: Điền số 2 (số 

thứ tự NV ưu tiên cũ) vào cột 6, hàng 1; 

- Nguyện vọng 2 của bảng mới thay đổi so với bảng cũ: Điền TĐ vào cột 6, hàng 

2; 

- Nguyện vọng 4 của bảng mới không thay đổi so với bảng cũ: Điền số 0 vào cột 6, 

hàng 4. 

CÁC TRƯỜNG THPT CÓ ĐOÀN HỖ TRỢ ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG 

BÌNH DƯƠNG BÌNH PHƯỚC TÂY NINH 

THPT Nguyễn Trãi THPT Hùng Vương THPT Tây Ninh 

THPT Bến Cát THPT Phước Bình THPT Lý Thường Kiệt 

THPT Trần Văn Ơn THPT Lộc Ninh THPT Nguyễn Trãi 

THPT Võ Minh Đức THPT Đồng Xoài THPT Hoàng Văn Thụ 

THPT Dĩ An THPT Bình Long THPT Trần Đại Nghĩa 

THPT Bình An THPT Bù Đăng THPT Nguyễn Thái Bình 

THPT Bình Phú THPT Nguyễn Hữu Cảnh THPT Nguyễn Trung Trực 

THPT Nguyễn An Ninh THPT Đồng Phú THPT Tân Châu 

THPT Nguyễn Đình Chiểu THPT Lộc Thái THPT Quang Trung 

THPT An Mỹ THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Chí Thanh 

THPT Phước Vĩnh THPT Nguyễn Khuyến THPT Lê Quý Đôn 

THPT Tân Phước Khánh THPT Thanh Hòa THPT Trần Phú 

THPT Trịnh Hoài Đức THPT Chơn Thành THPT Nguyễn Huệ 

THPT Huỳnh Văn Nghệ THPT Nguyễn Huệ THPT Dương Minh Châu 

THPT Dầu Tiếng THPT Phước Long THPT Ngô Gia Tự 

THPT Bàu Bàng THPT Phú Riềng THPT Nguyễn Văn Trỗi 

THPT Tây Nam THPT Lê Qúy Đôn  

 

 

 


