
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

 VÀ NHẬP HỌC 

Phần 1: Đăng ký xét tuyển 

- Cho phép thí sinh thực hiện việc lựa chọn đăng ký xét tuyển vào một ngành đào tạo cụ thể 

- Chỉnh sửa, cập nhật các thông tin theo yêu cầu; 

- In kết quả đăng ký; 

- Nộp online hồ sơ xét tuyển online. 

Phần 2: Xét tuyển, nhập học 

- Chỉnh sửa, cập nhật các thông tin đã đăng ký 

- Theo dõi kết quả xét tuyển 

- In giấy báo trúng tuyển 

- Nộp hồ sơ nhập học online 

PHẦN 1: ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

- Chọn ngành cần học 

 

- Cập nhật các thông tin yêu cầu tương tự như hình dưới đây 

 



 

 

 

 

- Sau khi cập nhật đầy đủ các thông tin yêu cầu, thí sinh thực hiện xác nhận đăng ký như trên, 

kết quả như sau: 

 



 

 

 

- Khi đăng ký xong, thí sinh có thể điều chỉnh hoặc hủy bỏ kết quả đăng ký 

- In kết quả đăng ký để lưu lại; đặc biệt cần nhớ mã đăng ký để dùng cho việc điều chỉnh kết 

quả đăng ký, theo dõi quá trình xét tuyển của nhà trường, in giấy báo trúng tuyển và nhập học 

online. 

 



 

 

- Nộp hồ sơ xét tuyển 

 

 

 

 

 

 



PHẦN 2: XÉT TUYỂN, NHẬP HỌC 

 

- Sau khi có kết quả xét tuyển, nếu thí sinh trúng tuyển sẽ thực hiện việc in giấy báo trúng 

tuyển, thực hiện việc nhập học online. 

- Thí sinh sử dụng mã đăng ký trước đó để thực hiện các bước như sau: 

 

- Sau khi xác nhận kết quả như sau: 

 

   

- Nộp hồ sơ nhập học 



 

 

- Trong thời hạn còn cho phép nhập học online theo thông báo, tân sinh viên có thể đăng nhập 

để cập nhật bổ sung thông tin còn thiếu theo yêu cầu. 

Trân trọng 


