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Kính gửi: 

 - Các trường trung học phổ thông; 

    - Các trường phổ thông nhiều cấp học; 

    - Các trung tâm giáo dục GDNN-GDTX. 

    

Thực hiện Công văn số 2832/BGDĐT-GDĐH ngày 02 tháng 7 năm 2019 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn triển khai công tác 

xét tuyển đại học (ĐH), cao đẳng sư phạm (CĐSP), trung cấp sư phạm (TCSP) 

năm 2019 và tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh (TS) trong việc đăng ký xét 

tuyển (ĐKXT) đại học hệ chính quy, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2019, Sở GD&ĐT đề nghị các trường trung học phổ 

thông, trường phổ thông nhiều cấp học, các trung tâm GDNN-GDTX quận, 

huyện (gọi chung là đơn vị) triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Hướng dẫn TS thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT 

- Các đơn vị phân công cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh của đơn vị 

trực, chuẩn bị thiết bị, máy vi tính có kết nối Internet để hướng dẫn TS thực 

hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng cả hai hình thức: trực tuyến hoặc 

Phiếu ĐKXT theo thời gian quy định. 

- Thông báo đầy đủ thông tin về việc thực hành điều chỉnh nguyện vọng 

ĐKXT đến TS của đơn vị được biết và tham gia. 

Lưu ý: Kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của TS trên 

cổng thông tin tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử. 

2. Thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của TS 

- Mỗi TS chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định và 

chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu ĐKXT. 

- Các đơn vị hướng dẫn TS vào cổng thông tin tuyển sinh, website của các 

trường để tham khảo thông tin tuyển sinh, tài liệu hướng dẫn tuyển sinh và mở 

các phòng máy tính có nối mạng Internet để TS sử dụng thực hiện điều chỉnh 

nguyện vọng ĐKXT trực tuyến (Lưu ý: không làm thay cho TS, hướng dẫn TS 

phải tuyệt đối bảo mật mật khẩu). 

- Hướng dẫn TS sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để 

điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến nếu số lượng nguyện vọng sau khi 

điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã ĐKXT ban đầu khi đăng 

ký dự thi. TS phải thực hiện hết quy trình điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực 



 

tuyến, sau đó thoát khỏi chức năng điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến và 

đăng nhập lại để kiểm tra kết quả điều chỉnh. 

- Hướng dẫn TS nếu có sai sót về khu vực, đối tượng cần điều chỉnh thì 

bắt buộc phải sử dụng phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT để điều chỉnh và 

nộp tại điểm tiếp nhận hồ sơ để cán bộ tại điểm tiếp nhận nhập lên Hệ thống. 

- TS sử dụng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong trường hợp TS 

điều chỉnh tăng số lượng nguyện vọng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban 

đầu và nộp phí đối với số nguyện vọng tăng thêm (cùng mức thu với phí ĐKXT 

ban đầu). Nếu nội dung đề nghị điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của TS không 

chuẩn xác dẫn đến phần mềm tuyển sinh không chấp nhận thì loại bỏ nguyện 

vọng có thông tin sai đó. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi TS nộp Phiếu điều 

chỉnh nguyện vọng ĐKXT, các đơn vị yêu cầu TS ký xác nhận nội dung điều 

chỉnh để cập nhật thông tin chính xác của TS vào cơ sở dữ liệu của cổng thông 

tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật, 

đồng thời thông báo để TS kiểm tra thông tin điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT 

trên hệ thống (luôn đảm bảo nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét 

tuyển của TS được nhập lên hệ thống). 

Lưu ý: Đối với các TS có yêu cầu phúc khảo bài thi, các đơn vị phải thông 

báo để TS biết và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT ngay sau khi có điểm phúc khảo. 

3. Thời gian thực hiện 

- Từ 16/7 đến ngày 18/7/2019: TS thực hành điều chỉnh nguyện vọng 

ĐKXT theo phương thức trực tuyến và bằng phiếu. 

- Từ 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 29/7/2019: TS thực hiện điều chỉnh nguyện 

vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến. 

- Từ 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2019: TS thực hiện điều chỉnh nguyện 

vọng ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. 

- Trước 17 giờ 00 ngày 02/8/2019: TS kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện 

vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với TS điều 

chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu). Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc 

cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả TS vào cơ sở dữ 

liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. 

  Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong 

trường hợp vướng mắc, liên hệ số điện thoại 02923.831.821 hoặc email: 

phonggdtx.socantho@moet.edu.vn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, GDTX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Hồng Thắm 
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