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Thí sinh thực hiện 2 bước 

Bước 1: Đăng ký tài khoản 

1. Thí sinh truy cập đường link: www.ttn.edu.vn/dkxt/ và tích vào mục Đăng ký 

tài khoản 

 

2. Điền chính xác thông tin vào các mục như yêu cầu, bao gồm số CCCD, họ và 

tên, địa chỉ email, số điện thoại. Tiếp tục dãy Code vào ô. Sau đó bấm vào thẻ 

Đăng ký. 

 

 

www.ttn.edu.vn/dkxt/


 

 

3. Sau khi nhấn nút đăng ký, sẽ xuất hiện ô thông tin trong đó có mật khẩu đăng 

nhập. Thí sinh đọc kĩ thông tin trên ô này và ghi lại mật khẩu để sau này đăng 

nhập vào hệ thống. Hệ thống cũng gửi một email thông báo về mật khẩu đăng 

nhập, thí sinh cũng có thể vào email để lấy thông tin. 

Lưu ý: phần chữ trong mật khẩu là chữ IN HOA  

 
 

Bước 2: Đăng ký xét tuyển 

3. Đăng nhập: thí sinh truy cập đường link: www.ttn.edu.vn/dkxt/ điền 

thông tin số CCCD, địa chỉ email (đã sử dụng trong bước đăng ký tài 

khoản) và mật khẩu (do hệ thống đã cung cấp ở bước đăng ký tài khoản) 

rồi bấm Login để đăng nhập 

 

www.ttn.edu.vn/dkxt/


 

 

2. Điền thông tin vào mục thông tin cá nhân: Sau khi đăng nhập, trên màn hình 

xuất hiện giao diện gồm nhiều mục để điền thông tin. Đối với phần Thông tin cá 

nhân, hệ thống hiển thị sẵn thông tin số cccd, họ tên, email. Thí sinh điền các 

thông tin còn lại. 

Lưu ý:   

- Ngày sinh: định dạng dd/mm/yyyy (xem hình). 

- Địa chỉ: sau khi chọn Tỉnh, thành phố/huyện, phường/xã ở các ô 1, 2 và 3 thì các 

thông tin nhảy xuống ô địa chỉ. Thí sinh cần điền thêm số nhà, tên đường hoặc 

thôn buôn để địa chỉ đầy đủ. 

 

3. Điền thông tin học tập: Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào các ô.  

Lưu ý:   

- Ô điểm xét tốt nghiệp: Thí sinh lấy thông tin trong Giấy chừng nhận tốt nghiệp 

tạm thời. Nếu là số thập phân thì dùng dấu chấm (không được dùng dấu phẩy) 

giữa phần nguyên và phần thập phân (Ví dụ 8.05, không được viết 8,05). 

- Ô đối tượng: có 7 đối tượng ưu tiên tuyển sinh (01…07). Ví dụ người dân tộc 

thiểu số ở KV1 là đối tượng 01. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên gì thì để trống.  

- Ô khu vực: thí sinh học tập ở 5 tỉnh Tây Nguyên đều là KV1, điền số 1. 

 

1 2 3 



 

 

4. Điền thông tin kết quả điểm của các phương thức. Thí sinh sử dụng phương 

thức xét tuyển nào thì điền điểm và tải file minh chứng tương ứng với phương 

thức đó. 

- Xét theo điểm học bạ: Thí sinh chọn tổ hợp xét tuyển nào thì điền đầy đủ điểm 

3 năm của các môn thuộc tổ hợp đó. Đồng thời đính kèm file học bạ (chụp các 

trang học bạ nối lại thành file pdf. Vào địa chỉ 

https://www.ilovepdf.com/jpg_to_pdf, chọn ảnh đã chụp để nối, tải file pdf về 

máy tính, rồi mới tải lên tại phần ô vuông màu xanh ở hình dưới). 

- Xét theo điểm thi Tốt nghiệp: Thí sinh điền điểm tổ hợp sử dụng xét tuyển đồng 

thời tải file ảnh phiếu chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp năm 2022. 

- Xét theo điểm thi Đánh giá năng lực: thí sinh điền điểm thi ĐGNL do 

ĐGQGHCM tổ chức rồi bấm vào Chọn tệp để tải file ảnh phiếu điểm lên hệ thống. 

Lưu ý: Điểm học bạ và điểm thi Tốt nghiệp nếu là số thập phân thì dùng dấu chấm 

(không được dùng dấu phẩy) giữa phần nguyên và phần thập phân (Ví dụ 7.6, 

không được viết 7,6). 

 

5. Chọn nguyện vọng xét tuyển: Trong phần Danh sách nguyện vọng, thí sinh 

chọn thẻ Thêm, sẽ xuất hiện cửa sổ Thêm nguyện vọng như hình dưới. Chọn 

ngành, phương thức, tổ hợp rồi bấm thẻ Thêm 

https://www.ilovepdf.com/jpg_to_pdf


 

 

 

6. Để thêm nguyện vọng 2, 3, …. (không giới hạn số nguyện vọng), thí sinh thực 

hiện lại thao tác mục 5.  

 

7. Đổi/Xóa nguyện vọng: Thí sinh chọn nguyện vọng trong danh sách đã được 

thêm, rồi bấm Đổi/Xóa theo ý muốn. Thí sinh có thể Thêm/Đổi/Xóa trước 17h 

ngày 10/10/2022 và không giới hạn số lần. 

 

8. Nhập mã Code và bấm Lưu để hoàn thành đăng ký nguyện vọng.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Sau khi bấm lưu, sẽ xuất hiện cửa sổ: Lưu thành công. Bấm thẻ Ok. 

 

10. Thí sinh bấm nút đăng xuất để thoát khỏi hệ thống. Để xem hoặc điều chỉnh 

thông tin, thí sinh đăng nhập vào hệ thống như thực hiện ở mục số 1. Sau khi điều 



 

 

chỉnh thông tin xong, thí sinh thực hiện thao tác như mục 8 và mục 9 để hoàn 

thành điều chỉnh thông tin. 

 


