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THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học,
cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021
Thực hiện Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Công điện số 08/CĐ-CTUBND ngày 24/8/2021 về việc tiếp tục triển khai các
giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
trong tình hình mới, theo đó, trên địa bàn thành phố Nha Trang tiếp tục thực hiện
giãn cách xã hội theo Chị thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Trường THPT Nguyễn
Văn Trỗi hướng dẫn thí sinh đăng ký hồ sơ tại điểm tiếp nhận Trường THPT
Nguyễn Văn Trỗi về việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng
ngành giáo dục mầm non (gọi tắt là đại học) như sau:
I. Trường hợp thí sinh điều chỉnh nguyện vọng nhưng không thay đổi số
lượng nguyện vọng xét tuyển Đại học
Thí sinh điều chỉnh trực tuyến tại Hệ thống quản lý thi:
http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn, dùng số CMND/CCCD (khi đăng ký hồ sơ dự
thi) để đăng nhập; mã đăng nhập là mật khẩu được cấp cho thí sinh;
Trường hợp thí sinh quên mật khẩu đăng nhập, liên hệ thầy Hồ Ngọc Mai qua số
điện thoại 0914023521 để được cấp lại.
II.Trường hợp thí sinh điều chỉnh và có bổ sung thêm nguyện vọng để xét
tuyển Đại học
1. Chuẩn bị sẵn Phiếu số 2 (Phiếu khi làm hồ sơ ở trường, đã phát về kèm theo
hồ sơ), CMND hoặc CCCD.
2. Tải Phiếu điều chỉnh nguyện vọng; in ra và điền đầy đủ thông tin sao cho
trùng khớp với nội dung trong hồ sơ thi (thí sinh xem lại trong Phiếu số 2). Trường
hợp không có máy in, thí sinh nhập trực tiếp trên file Word.
3. Chụp ảnh Phiếu điều chỉnh nguyện vọng, gửi file ảnh (hoặc file Word đã điền
đầy đủ thông tin trong trường hợp không có máy in), Phiếu số 2 và CCCD/CMND
và giấy tờ chứng minh về đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên (nếu có) qua các ứng
dụng Email, Zalo về địa chỉ:
- Email: lhquang.c3nvtroi@khanhhoa.edu.vn
- Zalo: 0905712436, Thầy Lương Hồng Quang.
4. Đối với thí sinh cần điều chỉnh về đối tượng ưu tiên, Khu vực ưu tiên thì đánh
dấu X tương ứng vào mục số 7, nếu không điều chỉnh thì để trống.
5. Đối với thí sinh cần điều chỉnh số lượng nguyện vọng thì điền vào mục số 8,
9, 10 (cả bằng số và bằng chữ).
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Ví dụ: Ban đầu thí sinh đăng ký 05 nguyện vọng; muốn tăng thêm thành 09
nguyện vọng.
Khi đó tại mục 8 điền 05 (bằng chữ Năm); tại mục 9 điền 04 (bằng chữ Bốn);
tại mục 10 điền 09 (bằng chữ Chín)
6. Thí sinh chuyển lệ phí xét tuyển (25.000đ/nguyện vọng) tương ứng với số
nguyện vọng tăng thêm về tài khoản số 0061000564319, ngân hàng Ngoại thương
Khánh Hòa (Vietcombank).
7. Nhà trường kiểm tra thông tin, cập nhật vào hệ thống Quản lý thi và gửi lại
cho thí sinh file Phiếu điều chỉnh nguyện vọng (theo địa chỉ thí sinh đã gửi ban
đầu).
8. Thí sinh thường xuyên kiểm tra Email, Zalo để nhận Phiếu điều chỉnh nguyện
vọng nhà trường đã duyệt, thí sinh tự điều chỉnh trên hệ thống bằng Tên đăng nhập
(là số CMND/CCCD) và Mật khẩu (mã đăng nhập) của cá nhân.
Trường hợp thí sinh quên mật khẩu (mã đăng nhập) đề nghị thí sinh liên hệ trực
tiếp thầy Hồ Ngọc Mai qua số điện thoại 0914023521 để được cấp lại.
9. Một số lưu ý: Trường hợp thí sinh sử dụng trình duyệt Chrome trên điện
thoại không đăng nhập được hệ thống, cần thực hiện như sau:
- Với máy chạy hệ điều hành IOS (Iphone/Ipad): Vào biểu tượng (…) trên trình
duyệt, tiếp đến vào Cài đặt (Setting)  Băng thông (Bandwith)  tại mục Tải trước
trang Web (Preload Webpage) chọn không bao giờ (Nerver) để đăng nhập vào hệ
thống bình thường.
- Với máy chạy hệ điều hành Androi (Samsung/Vinsmart/LG/Oppo/…): Vào
biểu tượng (…) trên trình duyệt, tiếp đến vào Cài đặt (Setting)  Tại tab Nâng cao
(Advande) tìm mục chế độ thu gọn (Compact mode) chọn Tắt (Off) để đăng nhập
vào hệ thống bình thường.
III. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng
Bắt đầu từ 8h00 ngày 29/8/2021 đến 17h00 ngày 05/9/2021. Sau 17h00 ngày
05/9/2021, hệ thống Quản lý thi sẽ khóa.
Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đề nghị thí sinh chú ý thực hiện đúng quy trình
và thời gian nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có thắc mắc, thí sinh liên hệ
Thầy
Hồ
Ngọc
Mai,
điện
thoại
0914023521,
email:
hnmai.c3nvtroi@khanhhoa.edu.vn để được giải đáp./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Thí sinh ĐKDT;
- Website Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi;
- Lưu: VT, CM.
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