
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ; BỔ SUNG ẢNH HỒ SƠ MINH 

CHỨNG; RÀ SOÁT THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐKXT HỌC 

BẠ TRỰC TUYẾN ĐỢT 1 & ĐỢT 2 (15/07 – 20/7/2021) 

 

I. CÁC BƯỚC CHÍNH: 

 

Bước 1 

Dùng mật khẩu 

OTP truy cập 

Hồ sơ ĐKXT 

    

         Bước 2 

Kiểm tra trạng 

thái hồ sơ ĐKXT 

            

          Bước 3 

Điều chỉnh nguyện 

vọng ĐKXT ; bổ 

sung ảnh chụp hồ sơ 

minh chứng nếu hồ sơ 

bị loại (không đủ điều 

kiện xét tuyển) 

                Bước 4 

Rà soát toàn bộ thông tin 

cá nhân, điểm xét tuyển và 

gửi email để thầy cô phê 

duyệt lại (đối với hồ sơ 

đang bị loại) hoặc yêu cầu 

sửa thông tin ĐKXT nếu 

thí sinh nhập sai thông tin 

cá nhân, điểm môn học. 

        

II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC BƯỚC: 

Bước 1: Thí sinh dùng mật khẩu OTP được cấp để truy cập vào hồ sơ của mình  

 

Lưu ý: Nếu quên mật khẩu, thí sinh gửi yêu cầu cấp lại mật khẩu tại đây: 

https://tvcntt.hunre.edu.vn/yeu-cau-de-nghi-cap-lai-mat-khau-dang-nhap-ho-so-tuyen-sinh.html . 

Mật khẩu sẽ được cấp lại vào email sau khoảng 24h, trường hợp không nhận được mật khẩu thí 

sinh liên hệ hotline kỹ thuật: 0978994383 – 0915136753. 

 

Bước 2: Thí sinh kiểm tra trạng thái hồ sơ xem thuộc trạng thái nào dưới đây: 

- Đủ điều kiện xét tuyển: Đã được thầy cô duyệt về phần ảnh hồ sơ minh chứng, thí sinh cần 

kiểm tra lại thông tin cá nhân, điểm môn học ; điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT nếu muốn hoặc 

vẫn có thể bổ sung thêm ảnh hồ sơ đẹp/đầy đủ hơn. 

https://tvcntt.hunre.edu.vn/yeu-cau-de-nghi-cap-lai-mat-khau-dang-nhap-ho-so-tuyen-sinh.html


- Không đủ điều kiện xét tuyển: Hồ sơ không đủ điều kiện (bị loại) do chưa đủ phần ảnh hồ sơ 

minh chứng (xem yêu cầu về ảnh hồ sơ ở Bước 3 bên dưới) hoặc đã bổ sung nhưng chưa được 

phê duyệt lại, thí sinh bắt buộc phải bổ sung đủ ảnh hồ sơ như yêu cầu ở Bước 3 bên dưới, sau đó 

có thể điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT nếu muốn và kiểm tra thông tin cá nhân, điểm môn học. 

 CHÚ Ý: Hồ sơ hợp lệ tối thiểu phải có đủ ảnh HỌC BẠ LỚP 11 VÀ KỲ 1 LỚP 12 (hoặc các 

loại giấy xác nhận điểm học tập) và GIẤY CHỨNG NHẬN HOẶC BẰNG TỐT NGHIỆP đối với 

thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước 2021. Trên ảnh phải hiển thị có dấu đỏ bản gốc hoặc dấu công 

chứng đỏ của nhà trường hoặc đơn vị có thẩm quyền. Thí sinh tham khảo hướng dẫn chụp ảnh tại 

mẫu: https://tuyensinh.hunre.edu.vn/huong-dan-upload-anh.html 

- Thỏa mãn điều kiện xét tuyển: Hồ sơ mới đăng ký hoặc chưa được kiểm tra, các em tự kiểm 

tra đủ yêu cầu về ảnh hồ sơ như hướng dẫn ở Bước 3 bên dưới, nếu thiếu ảnh thí sinh bắt buộc 

phải bổ sung ảnh hồ sơ như yêu cầu, sau đó có thể điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT nếu muốn và 

tự kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, điểm môn học 

 

Bước 3: Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT hoặc bổ sung ảnh hồ sơ minh chứng 

- Bổ sung ảnh hồ sơ: Thí sinh không can thiệp vào phần ảnh hồ sơ cũ, tải thêm ảnh mới bổ sung 

vào phần Thêm ảnh giấy tờ bổ sung (có thể thêm nhiều ảnh) 

 

- Thí sinh không được chỉnh sửa thông tin ĐKXT, điểm môn học. Các em tự kiểm tra toàn bộ 

thông tin ĐKXT và gửi email như ở Bước 4, thầy cô sẽ căn cứ theo ảnh hồ sơ minh chứng hợp lệ 

để kiểm tra và chỉnh sửa nếu thí sinh có nhập sai thông tin ĐKXT (VD: họ tên, giới tính, trường 

THPT,điểm xét tuyển,.. theo ảnh cmnd, học bạ,.. mà thí sinh đã cung cấp, nên chụp đầy đủ những 

trang yêu cầu có chứa các thông tin trên). 

- Hồ sơ hợp lệ tối thiểu phải có đủ ảnh HỌC BẠ LỚP 11 VÀ KỲ 1 LỚP 12 (hoặc các loại giấy 

xác nhận điểm học tập) và GIẤY CHỨNG NHẬN HOẶC BẰNG TỐT NGHIỆP đối với thí sinh 

đã tốt nghiệp các năm trước 2021. Trên ảnh phải hiển thị có dấu đỏ bản gốc hoặc dấu công chứng 

đỏ của nhà trường hoặc đơn vị có thẩm quyền. Thí sinh tham khảo hướng dẫn chụp ảnh tại mẫu: 

https://tuyensinh.hunre.edu.vn/huong-dan-upload-anh.html  

https://tuyensinh.hunre.edu.vn/huong-dan-upload-anh.html
https://tuyensinh.hunre.edu.vn/huong-dan-upload-anh.html


Lưu ý: Chụp ảnh ở nơi có ánh sáng để nhìn rõ dấu đỏ, rõ điểm,up file ảnh dạng phổ thông hiển thị 

được trên cổng tuyển sinh. Các thí sinh sinh năm 2003 chưa có bằng tốt nghiệp có thể bỏ qua phần 

ảnh bằng tốt nghiệp (phải nộp sau khi nhập học).  

 

CÁC LOẠI ẢNH HỒ SƠ KHÔNG HỢP LỆ 

 



Bước 4: Kiểm tra thông tin ĐKXT và gửi email cho nhà trường kiểm duyệt lại hồ sơ (Bắt buộc) 

EMAIL: tuyensinh2021@hunre.edu.vn 

 

 a. Thí sinh ở trạng thái “Không đủ điều kiện xét tuyển” sau khi bổ sung ảnh hồ sơ minh chứng 

phải gửi email yêu cầu nhà trường kiểm duyệt lại hồ sơ theo nội dung bên dưới: 

         - Họ tên: 

  - Ngày sinh: 

  - CMND: (ghi đúng theo thông tin trong hồ sơ ĐKXT) 

  - Nội dung yêu cầu: Phê duyệt lại hồ sơ bị loại đã bổ sung ảnh: …. (học bạ, bằng TN ..)   

  - Nội dung cần điều chỉnh: Nếu nhập sai thông tin ĐKXT, làm như hướng dẫn mục b. bên dưới 

 

 b. Thí sinh ở tất cả các trạng thái đều phải tự kiểm tra, rà soát lại toàn bộ thông tin cá nhân, quá 

trình học tập, điểm môn học trong hồ sơ của mình (lưu ý các thông tin quan trọng: Họ tên, giới 

tính, dân tộc, trường THPT, điểm môn học là điểm cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) và sẽ chịu 

trách nhiệm với toàn bộ thông tin, ảnh minh chứng. Nếu sai với hồ sơ thật sẽ không được công 

nhận trúng tuyển.  

 Sau khi kiểm tra nếu có sai sót trong quá trình đăng ký cần điều chỉnh, thí sinh soạn nội dung 

như dưới và gửi vào email: tuyensinh2021@hunre.edu.vn   ; Nội dung trong email gồm: 

         - Họ tên: 

  - Ngày sinh: 

  - CMND: (ghi đúng theo thông tin trong hồ sơ ĐKXT) 

  - Nội dung cần điều chỉnh: (ghi ngắn gọn dễ hiểu ví dụ: Họ tên, ngày sinh, điểm Toán,…) 

 Ví dụ: 

       - Họ tên: Đinh Ngọc Hiếu 

- Ngày sinh: 09/09/2003 

- CMND: 123456789111 

- Nội dung yêu cầu: Phê duyệt lại hồ sơ bị loại, đã bổ sung ảnh Học bạ kỳ 1 lớp 12 

- Nội dung cần điều chỉnh: Sai điểm Toán kỳ 1 lớp 12. 

                            

 

                      SĐT HỖ TRỢ KỸ THUẬT: 0975059747– 0917879725 – 0961400678 
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