Học sinh làm hồ sơ dự thi
THPT quốc gia

Tham gia thi THPT quốc gia
(1,2,3,4 tháng 7)

Công bố điểm thi THPT QG
(Cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8)
Công nhận tốt
nghiệp THPT

1. Đăng ký chọn thi những môn nào.
Với thí sinh lớp 12 hoặc thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp thì phải
chọn môn nào để xét tốt nghiệp THPT quốc gia, thí sinh tự do
đã tốt nghiệp chỉ đăng ký thi những môn thi mà Trường hoặc
ngành yêu cầu. Thí sinh vừa xét TN và xét ĐH đăng ký đầy đủ
các môn cho cả hai mục đích
2. Thí sinh làm hồ sơ phải chọn mục đích thi là chỉ để tốt nghiệp,
chỉ xét ĐH,CĐ hay vừa xét tốt nghiệp TN vừa xét vào ĐH, CĐ
Chỉ mục
đích thi tốt
nghiệp

Công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia

Xét tuyển ĐH, CĐ

Xét tuyển ĐH, Cao đẳng
(Tháng 8 - Làm hồ sơ xét tuyển)
)ĐH)

Luyện thi THPT Quốc Gia - ĐH trực tuyến chất lượng cao
Giáo viên nổi tiếng, học tiết kiệm, hiệu quả!

Xét tuyển nguyện vọng 1
Chỉ được xét vào 1 trường, trong trường này
được xét vào tối đa 4 ngành
Học sinh có quyền chọn đăng ký vào 1 ngành hoặc 2
hoặc 3 hoặc 4 ngành, 4 ngành này có thể cùng một khối
hoặc khác khối. (Ví dụ một ngành khối A, ngành khối
D..)

Trúng tuyển
NV1

Nhận giấy báo trúng tuyển và không
được xét các nguyện vọng sau

Điểm chuẩn chính thức Nguyện vọng 1 được công bố
sau khi tất cả học sinh nộp hồ sơ xét tuyển nv1.
Không Trúng
tuyển NV1

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung
Có thể đồng thời sử dụng cả ba giấy xác nhận kết
quả thi để đăng ký còn lại để đăng ký cùng lúc vào 3
trường khác nhau. Mỗi trường có thể đăng kí tối đa 4
ngành khác nhau

Trường hợp đỗ cả 3 trường cùng một lúc thì học sinh
có quyền lựa chọn trường để theo học

Trúng tuyển
NV Bổ sung

Nhận giấy báo trúng tuyển

Được phép rút hồ sơ nếu kết thúc
mỗi đợt xét tuyển nguyện vọng bổ
Không trúng sung nếu không trúng tuyển được
tuyển NV để đăng ký xét tuyển đợt tiếp theo.
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