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9.  
Tổ chức trực hỗ trợ thí sinh đăng ký xét 

tuyển đợt 1 theo phương thức trực tuyến. 

Ban Thư ký 

TTTT-TV 

Từ ngày 10/7 

đến ngày 28/9/2022 

II. CÔNG TÁC XÉT TUYỂN THẲNG 

1.  
Tổ chức tiếp nhận Hồ sơ xét tuyển thẳng 

và ưu tiên xét tuyển từ các Thí sinh 

Ban Thư ký 

TTTT-TV 

Trước ngày 

15/7/2022 

2.  

Tổ chức xét tuyển thẳng và thông báo 

kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách 

thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên 

Hệ thống Bộ GDĐT. 

HĐTS 

TTTT-TV 

Ban Thư ký 

Trước 17 giờ 00 ngày  

ngày 21/7/2022 

3.  
Thí sinh xét tuyển thẳng xác nhận nhập 

học trên Hệ thống của Bộ GDĐT. 
Thí sinh 

Từ ngày 22/7 đến 17 

giờ 00 ngày 

20/8/2022 

III. CÔNG TÁC XÉT TUYỂN BẰNG PHƯƠNG THỨC HỌC BẠ 

1.  

Tổ chức cho thí sinh đăng ký xét tuyển 

bằng phương thức học bạ theo hình 

thức trực tuyến  

Ban Thư ký 

TTTT-TV 

Từ ngày 25/06 đến 

11/7/2022 

2.  

Thí sinh tự do (tốt nghiệp từ 2021 trở 

về trước) sẽ phải đăng ký tài khoản bổ 

sung trên hệ thống của Bộ GDĐT (nếu 

chưa đăng ký tài khoản trước đó) 

Thí sinh liên hệ với Sở 

GDĐT 

Từ ngày 12/7 đến 

ngày 18/7/2022 

3.  

Tổ chức xét tuyển và thông báo kết 

quả cho thí sinh đã đủ điểm trúng 

tuyển bằng phương thức học bạ (trừ 

điều kiện tốt nghiệp THPT)   

Hội đồng tuyển sinh 

Ban Thư ký 

TTTT-TV 

Trước 17 giờ 00 ngày  

ngày 21/7/2022 

IV. CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG CỦA BỘ GDĐT 

1.  
Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển 

trên hệ thống của Bộ GDĐT   

Thí sinh liên hệ với Sở 

GDĐT, Điểm tiếp nhận 

do Sở GDĐT quy định  

 Từ ngày 22/7 đến 17 

giờ 00 ngày 

20/8/2022 

2.  

Công bố mức điểm nhận hồ sơ xét 

tuyển (ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét 

tuyển đối với phương thức Kết quả thi 

tốt nghiệp THPT) trên Hệ thống của 

Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử 

của  Trường 

Hội đồng tuyển sinh 

Trưởng Ban Thư ký 

TTTT-TV 

Trước 17 giờ 00 

ngày 02/8/2022 

V. 
CÔNG TÁC XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG THEO KẾ HOẠCH 

CHUNG CỦA BỘ GDĐT 

1.  

- Trường tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; 

điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học 

tập cấp THPT (học bạ) trên hệ thống.  

- Tổ chức xét tuyển. 

Hội đồng tuyển sinh 

Trưởng Ban Thư ký 

TTTT-TV 

Từ 01/9 đến 17 giờ 

00 ngày 15/9/2022 

2.  
Xử lý NV trên Hệ thống để xác định 

NV cao nhất trong số NV mà thí sinh 

Hội đồng tuyển sinh 

Trưởng Ban Thư ký 

Từ 01/9 đến 17 giờ 

00 ngày 15/9/2022 




