
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ XÉT TUYỂN 
(Đối tượng Đối tượng Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện 

hành của Bộ GD&ĐT và Quy định cơ chế đặc thù của ĐHQGHN ,  Xét tuyển bằng các 

chứng ch ỉ quốc tế (IELTS/TOEFL, SAT, ACT, A-Level…), Kết quả bài thi ĐGNL  (HSA) của 

ĐHQGHN) 

 

 Từ ngày 25/05/2022 đến ngày 01/07/2022 Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN chính thức mở 

cổng nhận đăng ký xét tuyển các nhóm Đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế 

tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và Quy định cơ chế đặc thù của ĐHQGHN,  Xét tuyển bằng 

các chứng chỉ quốc tế (IELTS/TOEFL, SAT, ACT, A-Level, Kết quả bài thi ĐGNL (HSA) của ĐHQGHN 

vào đại học chính quy năm 2022. 

• Địa chỉ đăng ký: https://tuyensinh.uet.vnu.edu.vn:8083/login 

 

 

1. Đăng ký tài khoản 

 

https://tuyensinh.uet.vnu.edu.vn:8083/login


 Lưu ý: Các thí sinh điền chính xác và đầy đủ thông tin các mục. Số CMND/CCCD và Địa chỉ Email là 

của cá nhân thí sinh và đảm bảo đang hoạt động thường xuyên để nhận các thông báo của Nhà 

trường kịp thời.  

2.  Đăng nhập và Xác nhận thông tin 

 

 

Lưu ý: Các thí sinh xác nhận đã đọc các thông tin để nắm rõ các đối tượng xét tuyển, tiêu chí và 

nguyên tắc xét tuyển. 

3.  Đăng ký hồ sơ xét tuyển 

A, Thông tin cá nhân 

 



Lưu ý: Thí sinh upload đầy đủ Ảnh CCCD/CMTND đúng theo số CCCD/CMTND  đã đăng ký 

tài khoản 

Riêng mục “Số báo danh” tại thời điểm đăng ký thí sinh chưa có thì có thể để lại và 

cập nhật hồ sơ này trước ngày 31/06/2022. 

B, Thông tin phục vụ xét tuyển 

 

Lưu ý: Thí sinh điền đầy đủ các thông tin cá nhân đúng theo các giấy tờ tùy thân và lựa 

chọn chính xác “Đối tượng ưu tiên” và “Khu vực”.  

C, Thông tin liên hệ 

 

D, Xét tuyển thẳng 

• Đối tượng 1,2,3,4 



 

Lưu ý: Thí sinh chụp ảnh hoặc scan Học bạ cùng các Giấy chứng nhận đạt giải vào cùng 1 file định 

dạng *.pdf hoặc *.doc hoặc *.docx. 

• Xét tuyển sử dụng chứng chỉ quốc tế IELTS/TOEFL iBT 

 

 

 

• Xét tuyển sử dụng chứng chỉ SAT 



 

• Xét tuyển sử dụng chứng chỉ ACT  

 

• Xét tuyển sử dụng chứng chỉ A-Level 

 

 

• Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi ĐGNL (HSA) của ĐHQGHN 



 

E. Thông tin chung 

 

 

4. Các vấn đề khác 

• Quên mật khẩu đăng nhập 



 

Lưu ý: Các thí sinh quên mật khẩu đăng nhập  điền chính xác Số CMND/CCCD và Email đã đăng ký tài 

khoản để dc cấp lại mật khẩu.  

 

 

 

 



• Yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ 

 

Lưu ý: Các thí sinh đã nộp hồ sơ phát hiện sai sót có thể gửi yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ . Trường hợp không 

nhận được Email hay các vấn đề phát sinh khác thí sinh liên hệ Hotline: 0334.924.224 / 

024.3754.7865 để được hỗ trợ 


