HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 04 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA
Trong bản quy chế chính thức của Bộ GD&ĐT đã tiếp thu góp ý có điều chỉnh cho là phù hợp đó là
nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì được phép dùng 3 giấy chứng nhận kết quả thi
còn lại nộp vào 3 trường khác nhau. Đồng thời trong bài này tuyensinh247.com dành tặng Sơ đồ
Quy trình thi THPT quốc gia 2015 sẽ giúp các em dễ hiểu nhất về kỳ thi
>> Quy chế tuyển sinh năm 2015
Xem thêm :Thông tin mới nhất về thi ĐH và tốt nghiệp từ 2015
(Lưu ý quy định này áp dụng chung cả thí sinh lớp 12 và các thí sinh tự do thi lại năm nay)
Nếu dự thảo trước đây, việc xét tuyển lần lượt 4 nguyện vọng thì quy chế mới nay chỉ có nguyện vọng 1
là “cứng” tức là đối với nguyện vọng 1 thí sinh chỉ được phép nộp duy nhất vào một trường, trong mỗi
trường được xét tối đa 4 ngành, 4 ngành này có thể cùng một khối hoặc khác khối khác nhau. Điều này hợp lý vì nó thay cho nguyện vọng đăng ký dự thi vào một trường cụ thể như các năm trước.
Việc cho phép thí sinh dùng 3 giấy chứng nhận kết quả thi nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1 để nộp
vào 3 trường khác nhau cho thấy độ “thoáng” hơn của quy chế. Đây là thông tin Cục trưởng cục khảo
thí PGS.TS Mai Văn Trinh và cục phó PGS-TS Trần Văn Nghĩa trả lời về hướng dẫn sử dụng các nguyện
vọng.
Nếu hiểu nôm na dễ hiểu thì : Các Em được 4 giấy, giấy 1 nộp nguyện vọng 1 chỉ được nộp 1 trường
sau đó trường công bố điểm trúng tuyển nv1 nếu đỗ thì em không được dùng giấy còn lại, nếu trượt em
được dùng 3 giấy còn lại nộp cùng lúc vào 3 trường khác nhau.
Như vậy học sinh cần lưu ý như sau:
Thí sinh sau khi thi xong sẽ được cấp 04 giấy chứng nhận kết quả thi.
Đối với xét nguyện vọng 1 xét tuyển vào tối đa 4 ngành của một trường. Mỗi giấy có thể đăng kí xét
tuyển vào tối đa 4 ngành của một trường hoặc 4 khối của cùng 1 ngành nếu ngành đó có xét tuyển nhiều
khối.
Thí sinh khi xét vào một trường phải đánh số thứ tự 4 quyền của mình với 4 mức ưu tiên từ 1 đến 4. Tức
là khi trúng tuyển ngành ưu tiên 1 sẽ không xét tới ngành ưu tiên 2, còn ngược lại nếu ưu tiên 1 không
trúng thì được xét tiếp ưu tiên 2 tương tự các mức ưu tiên khác

Đối với xét nguyện vọng bổ sung (Từ nguyện vọng 2 trở đi). Khác với việc đăng kí xét tuyển nguyện
vọng 1, khi đăng kí xét tuyển nguyện vọng bổ sung, các em có thể đồng thời sử dụng cả ba giấy xác
nhận kết quả thi để đăng kí cùng lúc vào 3 trường khác nhau. Trong mỗi trường này có thể đăng kí
tối đa 4 ngành khác nhau
Trường hợp đối với nguyện vọng bổ sung khi em trúng tuyển cả 3 trường thì em được quyền chọn trường
nào mà các em cảm thấy phù hợp nhất để quyết định theo học
Để các em dễ hiểu, ban tuyển sinh của Tuyensinh247.com hệ thống hóa sơ đồ các bước và các mốc
quan trọng tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2015 các em học sinh, các bậc phụ huynh cũng như các Thầy
cô giáo có thể tải về để theo dõi.

LÀM GÌ ĐỂ ĐỖ NGAY NGUYỆN VỌNG 1 VÀ NGÀNH YÊU THÍCH
1.Nên trúng tuyển từ nguyện vọng 1
Tối muổn lưu ý một điểm rất quan trọng đối với thi sinh trong năm nay là việc đăng ký nguyện vọng
xét tuyến vào các trường. Cần cố gắng tính toán đế trúng tuyển ngay từ nguyện vọng 1 vì nếu khỏng
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Tuy nhiên với cách đăng ký 4 ngành vào cùng 1 trường như năm nay, thí sinh phải tính toán, cân nhắc
để chọn đúng sở trưởng của mình. Chẳng hạn, thí sinh nộp đơn vào 1 ngành khối kỹ thuật, 1 ngành
khối kinh tế. Mặc dù sở trường của thí sinh là kinh tế nhưng lại không trúng tuyến mà trúng tuyển kỹ
thuật thi không phù hợp với bản thân thi sinhThạc sĩ CỔ TẤN ANH vũ (Trướng phòng tuyến sinh Trưởng
ĐH Giao thông vận tải TP.HCM)
2.Nắm vững vể tổ hợp môn
Quá trinh đi tư vấn tuyển sinh vừa qua, tôi thấy thí sinh còn rất mù mờ việc xác định đúng môn để dự
thi. Quy chế quy định thi sinh thi tối thiểu 4 môn (3 môn tự chọn, 1 môn bắt buộc). Nhưng thí sinh
cần phải xem ngành mình muốn học ở trường cụ thể xét tuyển tổ hợp môn thi nào. Vì cùng một ngành
nhưng mỗi trường xét tuyển một tổ hợp môn thi khác nhau. Tổ hợp môn đôi khi không phù hợp với sở
trường của thi sinh và thí sinh phải lựa chọn thi thêm môn tự chọn phù hợp nhất.
(Thạc sĩ Trương Tiến Sĩ Phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM)
3.Đọc kỹ quy định xét tuyển năng khiếu
Sau khi cân nhắc nghề nghiệp mà mình đã chọn và ngành dự thi tương ứng cho nghề đó, thi sinh cần
lựa chọn thật cẩn thận môn thi tự chọn và môn thi thêm khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia
để cỏ được số tổ hợp thích hợp và đa dạng cho việc xét tuyến vào các ngành ĐH, CĐ sau này. Ngoài
ra, thí sinh dự thi để xét tuyển vào các ngành mỹ thuật và thiết kế cần đọc quy chế tuyển sinh của
các trường có xét tuyển khối ngành này để biết các trường sẽ sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu
từ trường. ĐH nào để việc xét tuyển của mình không gặp trở ngại
Thạc sĩ HOÀNG ĐỨC BÌNH (ĐH Hoa Sen)
4.Cân nhắc có nên chọn tất cả cả 4 ngành trong 1 trường ở mỗi nguyện vọng.
Năm nay thi sinh cỏ nhiều cơ hội trúng tuyển hơn bởi mỗi nguyện vọng được chọn tối đa 4 ngành của
cùng một trường (gọi là 4 ưu tiên), khi không trúng tuyển ngành ưu tiên 1 sẽ được xét ngành ưu tiên
2. Khi đã trúng tuyển bất kỳ ngành nào trong số ngành mà các em đã chọn thì các em sẽ không được

xét các nguyện vọng sau. Tránh tinh trạng đăng ký đại vào những ngành mà minh không thích. Vì
kinhh nghiệm cho thây, nhiếu thí sinh trúng tuyển vào nhừng ngành minh không đam mê, chi học
một, 2 học kỳ là thấy chán vả bỏ ngang hoặc khi học học chỉ để cho xong lấy bằng, rất phí thời gian,
tiền bạc công sức và thất nghiệp là tất yếu
Thạc sĩ Phạm Quốc Toản (Giáo viên THPT NTT thuộc ĐH Sư phạm - Giáo viên Tuyensinh247.com)
5.Cần chủ động theo dõi thông tin
Năm nay, có một thay đổi rất quan trọng mà các em cần lưu ý, đó là sau khi có điểm thí sinh mới nộp
hổ sơ xét tuyển váo ĐH-CĐ, trong khi năm ngoài là nộp hồ sơ vào trường ĐH-CĐ trước rồi mới thi. Do
đó, thi xong, các em không được ngồi chờ đợi mà phải chủ động theo dõi thông tin từ các trường ĐHCĐ mà minh có ý định nộp hồ sơ. Hàng ngày cần cập nhật tình hình nhận hồ sơ tại trường, nẽu thấy
cơ hội trúng tuyến của mình thấp thì phải nhanh chỏng rút hồ sơ đế nộp vào trường khác trong thời
gian quy định.
Một điều quan trọng không kém là các em hãy lựa chọn trưởng phù hợp với mức điếm của mình để
tăng cơ hội trúng tuyến. Nếu xét thắy khó đậu ĐH thi đừng ngại học các bậc học thấp hơn. Vi bậc cao
đẳng hay trung cấp cũng có những ngành đạo tạo như bậc ĐH. Hơn nữa số lượng việc làm trống ở
trình độ CĐ, trung cấp luôn nhiều hơn bậc ĐH. Quan trọng là khi đậu rồi các em phải nỗ lực, học tập
nghiêm túc
Tiến sĩ LỂ TRUNG ĐẠO (Phó Hiệu trưởng Trường Tài chính Hải quan)
6.Lựa chọn môn thi chính xác
Bên cạnh các khối thi truyền thống, năm nay nhiều trường đưa ra các tổ hợp môn mới để tăng cơ hội
xét tuvển cho thí sinh. Chính vi thế, ngoài 3 ôòn bắt buộc toán, văn, tiêng Anh, khi lựa chọn môn thi,
các em cần cân nhắc cẩn thận. Theo đó, phải xem xét các tiêu chí: Môn nào là thế mạnh của mình?
Môn đó nằm trong tổ hợp môn của ngành học nào, có phải là ngành minh yêu thích hay không.
Các ưm lưu ý là khi chọn nghề, chọn ngành thi phải là ngành học mà minh yêu thich, phù hợp với khả
năng thì mới theo đuổi được lâu dài Mặc dù năm nay có những thay đổi quan trọng nhưng thí sinh
hoàn toàn có thể yên tàm với quy chế kỳ thi THPT quốc gia, vì quy chế này đảm bảo quyền lợi cao
nhất cho thí sinh. Thí sinh cần dồn nữ lực vào làm bài tốt nhất, vì kết quả thi ảnh hướng tới việc xét
tuyển ĐH-CĐ. Điểm càng cao thi cơ hội vào trường tốt càng cao. Thí sinh cũng chuẩn bị kỹ giấy tờ, ghi
nhớ tái liệu nào được mang vào phòng thi, nếu thi sinh ở xa thì nên tìm chỗ trọ gần vớ i địa điểm thi...
Tiến sĩ TRẨN MẠNH THÀNH (Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Bách Việt)
7. Chọn thỉ 5 môn để, có 4 tổ hợp xét tuyển
Với việc tố chức kỳ thi THPT quốc gia vừa để tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển vào ĐH, CĐ như năm nay,
thi sinh sẽ có thuận lợi hơn trong phần xác định tổ hợp thi xét tuyến. Ngoài 3 môn bẳt buộc cho kỳ thi
tót nghiệp (toán, vàn, tiéng Anh), thí sinh có thề lựa chọn thêm môn Lý và Hóa để có được 4 tổ hợp
xét tuyển gồm: toán, lý, hóa; toán, lý, tiếng Anh; toán, văn, tiếng Anh; toán, văn, lý. Thi sinh không
nên chọn quá nhiều môn, mà căn cứ vào năng lực bản thân để có sự lựa chọn phù hợp.
Thạc sĩ NGUYẺN THÁI CHÂU ( ĐH Tài chính- marketing)
8. Chú ý đặc biệt nguyện vọng đầu tiên
Theo tôi, vấn đề quan trọng nhất là chọn được ngành học phù hợp với năng lực và sở trường bản thân.
Vi vậy thi sinh không nên xác định mục tiêu vào được ĐH bằng mọi giá. Vì trong nguyện vọng 1 mỗi

em chọn được tối đa 4 ngành vì vậy hãy chỉ nên chọn những ngành mình có yêu thích để học luôn nhớ
đừng cố gắng vào đại học mà cần cố gắng tìm học ngành mình yêu thích
9. Tập trung ôn luyện để đạt điểm cao nhất.
Một lợi thế của thí sinh dự thi năm nay so với năm trước, là thi sinh được biết điểm trước chọn truờng
và ngành xét tuyến. Khi đã biết rõ năng lực của mình, việc theo dõi điếm chuẩn trong vòng ít nhất 2
năm gần đây của ngành (Điểm chuẩn các năm các em có thể xem tại link
này: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan.html) và trường mình dự định xét tuvến, sẽ lả cơ
sở quan trọng để thí sinh có cơ hội trúng tuyến cao nhất. Hơn thế nữa, cũng theo quy chế thi sinh dù
đã nộp hồ sơ xét tuyển nhưng trong thời gian quy định vẫn được quyền rút hồ sơ đế nộp vào trường
khác nếu tháy cơ hội trúng tuyến không cao. Tuy nhiên, theo tôi, ở thời điểm trước khi kỳ thi diễn ra,
thí sinh phải tập trung ôn luyện để đạt điểm cao nhất có thể trong các môn thi thuộc tổ hợp xét tuyến
minh lựa chọn.
(Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung - Trưởng phòng khảo thí - ĐH sư phạm HCM)

