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A. Quy định và hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến 

Nguyên tắc ĐKXT trực tuyến (online) hợp lệ tại cổng thông tin tuyển sinh của Trường (Chỉ 

áp dụng với phương thức xét tuyển Học bạ và xét tuyển thi THPT đợt bổ sung):  

- Thí sinh nhập đầy đủ thông tin ĐKXT, gửi dữ liệu ảnh chụp minh chứng hồ sơ xét tuyển 

theo hướng dẫn dưới đây tại cổng thông tin tuyển sinh: www.tuyensinh.hunre.edu.vn.  

- Thí sinh theo dõi, kiểm tra hồ sơ và đăng nhập bằng mật khẩu OTP được cấp (nếu quên mật 

khẩu thí sinh đề nghị cấp lại theo hướng dẫn bên dưới) để tự chỉnh sửa thông tin nếu có sai 

sót và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước các thông tin xét tuyển đã khai báo, chỉnh sửa. 

- Sau khi được công nhận trúng tuyển và làm thủ tục xác nhận nhập học, thí sinh nộp trực 

tiếp 01 bộ hồ sơ ĐKXT theo quy định để đối chiếu. Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

tính xác thực của các thông tin ĐKXT trong hồ sơ so với các thông tin đã đăng ký, nhà 

trường sẽ từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện 

trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT với hồ sơ gốc (nếu có). 

- Thí sinh thực hiện ĐKXT như sau: 

Bước 01: Truy cập địa chỉ http://tuyensinh.hunre.edu.vn/ chọn mục đăng ký xét tuyển 

 

Bước 02: Thí sinh thực hiện thao tác đăng ký xét tuyển trên giao diện phiếu đăng ký xét tuyển trực 

tuyến hiển thị như sau (Giao diện trong hướng dẫn này để minh họa cách ĐKXT, phần phiếu 

ĐKXT trên cổng tuyển sinh thực tế có thể thay đổi tùy thuộc theo cấu hình website): 

 

http://tuyensinh.hunre.edu.vn/
http://tuyensinh.hunre.edu.vn/
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Thí sinh thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác về toàn bộ các thông tin ĐKXT theo từng ô, cột 

thông tin trong phiếu ĐKXT trực tuyến, tải ảnh chụp hồ sơ minh chứng theo hướng dẫn  

(Lưu ý: Định dạng thông tin ĐKXT chuẩn theo các chú thích trên phiếu ĐKXT trực tuyến, các mục 

thông tin đã có chức năng chọn dữ liệu theo định dạng có sẵn thí sinh chỉ chọn theo đúng thông tin 

danh mục chuẩn và không can thiệp thêm ký tự làm sai lệch thông tin).  
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Bước 03: Sau khi khai báo đầy đủ thông tin, thí sinh chọn nguyện vọng ĐKXT từ nguyện vọng 1 

tới các nguyện vọng tiếp theo như quy định hướng dẫn về đăng ký xét tuyển Đại học của nhà 

trường và ấn nút Đăng ký để gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển. Nếu hồ sơ khai báo hợp lệ, hệ thống tiếp 

nhận ĐKXT thành công thí sinh sẽ nhận được một mã OTP mật khẩu trả về để tra cứu, cập nhật hồ 

sơ sau này (thí sinh lưu trữ mật khẩu OTP đảm bảo an toàn không cung cấp cho người khác). 
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B. Hướng dẫn cách sử dụng mật khẩu OTP để rà soát, chỉnh sửa cập nhật hồ sơ ĐKXT đối 

với thí sinh ĐKXT trực tuyến 

 

 

Bước 1 

Dùng mật khẩu 

OTP truy cập 

Hồ sơ ĐKXT 

    

Bước 2 

Kiểm tra rà soát thông tin 

hồ sơ ĐKXT 

                

Bước 3 

Rà soát toàn bộ thông tin 

cá nhân, điểm xét tuyển, 

chỉnh sửa thông tin ĐKXT 

nếu thí sinh nhập sai 

thông tin cá nhân, điểm 

môn học,… 

 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKEFmqtZgXLTfom4FzSf7O2d6QPfiSU7vLnS

aFlReStBpRrA/viewform 

- Thí sinh rà soát, chỉnh sửa thông tin ĐKXT, điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT hoặc bổ sung ảnh 

hồ sơ minh chứng nếu còn thiếu. 

- 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) 

 
- Hồ sơ hợp lệ tối thiểu phải có ảnh HỌC BẠ LỚP LỚP 12 (hoặc các loại giấy xác nhận điểm 

học tập) và GIẤY CHỨNG NHẬN / BẰNG TỐT NGHIỆP đối với thí sinh đã tốt nghiệp từ 

các năm trước. 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: 
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 tốt nghiệp trong năm tuyển sinh chưa có bằng tốt 

nghiệp có thể bỏ qua phần ảnh bằng tốt nghiệp (phải nộp khi trúng tuyển và nhập học).  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKEFmqtZgXLTfom4FzSf7O2d6QPfiSU7vLnSaFlReStBpRrA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKEFmqtZgXLTfom4FzSf7O2d6QPfiSU7vLnSaFlReStBpRrA/viewform
https://tuyensinh.hunre.edu.vn/huong-dan-upload-anh.html
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C. Hướng dẫn cách chụp ảnh hồ sơ ĐKXT đúng quy định 

(Ảnh hướng dẫn minh họa cách chụp, phần thông tin cá nhân đã tô mờ, yêu cầu thí sinh chụp hồ 

sơ rõ nét đầy đủ, chính xác thông tin theo thực tế) 

LƯU Ý: Thí sinh nên chụp ảnh hồ sơ minh chứng bản gốc hoặc công chứng có dấu đỏ. Trong 

trường hợp chưa thể có đủ ảnh hồ sơ gốc tại thời điểm ĐKXT, thí sinh phải bổ sung hồ sơ trực 

tuyến bằng mật khẩu OTP được cấp hoặc nộp trực tiếp trong thời gian xét tuyển của nhà trường. 

01 ảnh chụp mặt chính chứng minh thư hoặc thẻ căn cước 
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01 Ảnh chụp trang thông tin chính (trang đầu tiên) trong Học bạ THPT 

 

01 Ảnh chụp kết quả học tập lớp 12 trong Học bạ THPT hoặc Bản xác nhận kết quả học tập 
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01 Ảnh mặt chính bằng Tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời: 

 

 

Lưu ý: Yêu cầu thí sinh hoàn thiện đầy đủ chính xác các thông tin, nếu hồ sơ minh chứng không 

đạt yêu cầu hoặc sai lệch so với thông tin ĐKXT nhà trường sẽ không công nhận kết quả trúng 

tuyển, từ chối nhập học hoặc buộc thôi học (nếu có). 


