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 HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội 

www.vnam.edu.vn - hvan@vnam.edu.vn 
 

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM 2021 

HỆ ĐẠI HỌC 
 

Bản đọc  |  Bản in 

 

• Thí sinh cần đọc kỹ phần hướng dẫn dưới đây trước khi bắt đầu thực 
hiện đăng ký trực tuyến. 

• Các mục có dấu * màu đỏ là mục bắt buộc phải cung cấp thông tin. 

• Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến hệ Đại học gồm 3 phần:  
 Phần 1 Khai phiếu đăng ký, phần 2 Tra cứu phiếu đăng ký và phần 3 In 

phiếu đăng ký. 

• Thí sinh có thể thao tác trên máy tính hoặc thiết bị di động thông minh. 
Khi hoàn thành Phiếu đăng ký trực tuyến, hệ thống sẽ xuất một tệp định 
dạng PDF và lưu tại thư mục Download của máy tính hoặc lưu tại địa chỉ 
do người dùng chỉ định. Đối với điện thoại thông minh, Phiếu đăng ký 
sẽ được lưu trong thư mục Tệp/File trên các điện thoại iOS, hoặc tại thư 
mục tương ứng trên các dòng điện thoại thông minh khác. 

• Thí sinh in Phiếu đăng ký, dán ảnh, lấy xác nhận của địa phương/trường 
học/cơ quan và gửi phiếu cùng với các giấy tờ khác trong bộ hồ sơ dự 
tuyển theo đường bưu điện tới địa chỉ của ban tuyển sinh Học viện. 

 

 

 
Liên hệ hỗ trợ: 

• Bộ phận Tuyển sinh: 024 3851 7093 - 024 3514 1617 
• Bộ phận Tài vụ: 024 3856 0613  
• Bộ phận CNTT: 0983 070 675 
• Email: tuyensinh@vnam.edu.vn 
• Website: www.vnam.edu.vn 
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PHẦN I: KHAI PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 

 
• Từ Trang chủ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam www.vnam.edu.vn, 

thí sinh bấm vào mục Đăng ký Tuyển sinh trực tuyến năm 2021. 

• Tiếp tục bấm chọn Hệ đại học, màn hình xuất hiện mục Đăng ký hệ Đại học, 
Thí sinh làm theo hướng dẫn khai các mục như dưới đây: 

 

I. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỆ ĐẠI HỌC 

- Hình thức dự thi: Bấm chọn hình thức dự thi là Xét tuyển thẳng / Thi tuyển 

- Khoa: Bấm chọn Khoa thí sinh đăng ký dự thi 
Các Khoa và các Chuyên ngành tại Học viện:  

Khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học gồm các chuyên ngành: Âm 
nhạc học; Sáng tác; Chỉ huy dàn nhạc; Chỉ huy hợp xướng;  

Khoa Piano: chuyên ngành Piano  

Khoa Thanh nhạc: chuyên ngành Thanh nhạc 

Khoa đàn Dây: chuyên ngành Violon; Viola; Cello; Contrebass. 

Khoa Kèn-Gõ: chuyên ngành Flute; Obois; Clarinette; Fagotte; Cor; 
Trompette; Trombone; Tuba; Gõ giao hưởng.  

Khoa AGO: chuyên ngành Accordeon; Guitare; Organ (Phím điện tử).  

Khoa nhạc Jazz gồm: chuyên ngành Piano jazz, Gõ jazz, Guitare jazz, 
Bass jazz, Saxophone jazz.  

Khoa Âm nhạc truyền thống: chuyên ngành Bầu, Nhị, Sáo trúc, 
Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, 36 dây.  

 

- Chuyên ngành: Bấm chọn Chuyên ngành thí sinh đăng ký dự thi. 

- Xét tuyển môn Văn: Thí sinh lựa chọn một trong hai hình thức xét tuyển môn 
Văn gồm: Điểm Trung bình cộng Học bạ 3 năm; hoặc Điểm thi THPT Quốc gia. 

 

II. THÔNG TIN THÍ SINH 

- Họ và tên: Thí sinh nhập đầy đủ Họ và Tên như trong giấy khai sinh, chỉ viết 
hoa chữ cái đầu mỗi từ, không cần viết in hoa toàn bộ, hệ thống sẽ tự động 
chuyển đổi sang hệ chữ in hoa khi in phiếu 
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- Ngày sinh: Nhập ngày tháng năm sinh theo định dạng ngày/tháng/năm (ví 
dụ: 17/05/2010), hoặc bấm vào biểu tượng Lịch phía bên phải ô Ngày sinh và 
chọn một ngày trong lịch 

- Giới tính: Bấm chọn giới tính Nam/Nữ ở nút tròn tương ứng 

- Nơi sinh: Bấm vào ô để chọn giá trị tương ứng từ danh sách các tỉnh thành, 
địa phương 

- Dân tộc: Bấm vào ô để chọn giá trị tương ứng từ danh sách các dân tộc 

- Đối tượng ưu tiên: Bấm vào ô để chọn giá trị tương ứng từ danh sách 7 đối 
tượng ưu tiên. 

Quy định về các nhóm đối tượng ưu tiên theo quy chế tuyển sinh hiện 
hành: 

Theo quy chế, nhóm ưu tiên 1 (gồm các đối tượng: 01, 02, 03, 04) được 
hưởng 2 điểm ưu tiên; nhóm ưu tiên 2 (đối tượng 05, 06 và 07) được hưởng 
1 điểm ưu tiên. Các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ gồm: 

- Đối tượng 1:  

Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong 
thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 (KV1) gồm: 
Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện 
hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã 
đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó 
khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 
theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đối tượng 2:  

Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên trong đó có 
ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng 
khen. 

- Đối tượng 3: 

+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng 
chính sách như thương binh”; 

+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ 
từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1; 

+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ 
từ 18 tháng trở lên; 

+ Quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành 
nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định; 

+ Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh 
ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 
tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 
04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
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- Đối tượng 4: 

+ Con liệt sĩ; 

+ Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

+ Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ 
suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; 

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 
thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách 
như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; 

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động; 

+ Người bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ 
cấp hằng tháng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến; 

+ Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm a, b, d khoản 1 
Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-
UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh 
số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012. 

- Đối tượng 5: 

+ Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học; 

+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ 
dưới 18 tháng không ở Khu vực 1; 

+ Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn 
đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã 
hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, 
dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. 

Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên đối với quân nhân, công an phục viên, 
xuất ngũ, chuyển ngành dự thi hay đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ là 18 tháng 
kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi hay đăng ký xét tuyển. 

- Đối tượng 6: 

+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở 
ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01; 

+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách 
như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; 

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ 
suy giảm khả năng lao động dưới 81%; 

+ Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt 
tù, đày; 

+ Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc 
và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo 
quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ 
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Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi 
người có công với cách mạng; 

+ Con của người có công giúp đỡ cách mạng. 

- Đối tượng 7: 

+ Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm 
quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-
BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định về việc xác định mức 
độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; 

+ Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, 
Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc 
huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

+ Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm; 

+ Y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác đủ 3 
năm trở lên thi vào các ngành y, dược. 

c) Những đối tượng ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp 
luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét, quyết định. 

d) Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu 
tiên cao nhất. 

Hồ sơ để được hưởng ưu tiên theo đối tượng 

- Bản sao Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên; 

- Đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, giấy chứng nhận để hưởng đối 
tượng ưu tiên 01 là bản sao giấy khai sinh trên đó ghi rõ dân tộc thuộc dân 
tộc thiểu số và hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí 
sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của Kỳ 
thi THPT Quốc gia) tại Khu vực 1 trong thời gian học THPT. 

- Đối với thí sinh thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc con của 
người có công với cách mạng, giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên là bản sao 
Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động-Thương 
binh và Xã hội. Thí sinh xuất trình bản chính của các giấy tờ nói trên để các 
trường đối chiếu khi làm thủ tục nhập học. 

 

- Số CMND/Thẻ căn cước: Thí sinh nhập số Chứng minh nhân dân hoặc số Thẻ 
căn cước công dân của mình 

- Ngày cấp: Nhập ngày cấp CMND/CCCD theo định dạng ngày/tháng/năm (ví 
dụ: 17/05/2010), hoặc bấm vào biểu tượng Lịch phía bên phải ô Ngày cấp và 
chọn một ngày trong lịch  

- Nơi cấp: Bấm vào ô để chọn giá trị tương ứng từ danh sách các tỉnh thành, 
địa phương cấp CMND/CCCD 
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- Email: Nhập địa chỉ hộp thư điện tử của thí sinh 

- Điện thoại: Nhập số điện thoại liên hệ của thí sinh 

- Điện thoại khác: Nhập số điện thoại khác của thí sinh nếu có  

- ĐKTT Tỉnh/Thành phố: Bấm vào ô để chọn tên Tỉnh/Thành phố hiện đang 
đăng ký thường trú  

- Quận/Huyện: Bấm vào ô để chọn Quận/Huyện hiện đang đăng ký thường 
trú  

- Số nhà/Đường/Phường xã: Nhập địa chỉ gồm số nhà, đường phố và 
phường/xã theo đăng ký thường trú. 

 

III. THÔNG TIN TRƯỜNG THPT 

- Năm tốt nghiệp THPT: Nhập năm tốt nghiệp Trung học phổ thông/Trung học 
bổ túc/Trung học chuyên nghiệp gồm đầy đủ 4 chữ số (ví dụ: 2020) 

- Xếp loại tốt nghiệp: Bấm vào ô để chọn loại tốt nghiệp tương ứng 

- Khu vực học THPT lâu nhất: Bấm vào ô để chọn khu vực thí sinh đã theo học 
THPT/THBT/TCCN lâu nhất  

Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định các khu vực như sau:  

Khu vực 1 (KV1): Cộng ưu tiên 0,75 điểm. Khu vực 1 là các xã khu vực I, II, III 
thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời 
gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 
ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn 
khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng 
Chính phủ.  

Khu vực 2 (KV2): Cộng ưu tiên 0,25 điểm. Khu vực 2 là các thị xã, thành phố 
trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung 
ương (trừ các xã thuộc KV1). 

Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT): Cộng ưu tiên 0,5 điểm. Khu vực 2 nông thôn 
bao gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3. 

Khu vực 3: Không được cộng điểm ưu tiên. Khu vực 3 là các quận nội thành 
của thành phố trực thuộc trung ương. 

 

- Trường tốt nghiệp THPT: Nhập tên Trường THPT/THBT/THCN nơi thí sinh tốt 
nghiệp 

- Tỉnh/Thành phố: Bấm chọn Tỉnh/Thành phố từ danh sách 

- Quận/Huyện: Bấm chọn Quận/Huyện từ danh sách 
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- Tên trường Lớp 10: Nhập tên Trường THPT/THBT/THCN nơi thí sinh học lớp 
10 

- Tỉnh/Thành phố: Bấm chọn Tỉnh/Thành phố từ danh sách 

- Quận/Huyện: Bấm chọn Quận/Huyện từ danh sách 

- Tên trường Lớp 11: Nhập tên Trường THPT/THBT/THCN nơi thí sinh học lớp 
11 

- Tỉnh/Thành phố: Bấm chọn Tỉnh/Thành phố từ danh sách 

- Quận/Huyện: Bấm chọn Quận/Huyện từ danh sách 

- Tên trường Lớp 12: Nhập tên Trường THPT/THBT/THCN nơi thí sinh học lớp 
12 

- Tỉnh/Thành phố: Bấm chọn Tỉnh/Thành phố từ danh sách 

- Quận/Huyện: Bấm chọn Quận/Huyện từ danh sách 

- Trường Trung cấp/Cao đẳng: Nhập tên trường Trung cấp/Cao đẳng nếu thí 
sinh đã học qua hệ trung cấp hoặc cao đẳng  

- Tỉnh/Thành phố: Bấm chọn Tỉnh/Thành phố từ danh sách 

- Quận/Huyện: Bấm chọn Quận/Huyện từ danh sách 

 

IV. THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN (Dùng để xác thực việc đóng lệ thí thi tuyển 
sinh của thí sinh. Thí sinh cần hoàn tất chuyển khoản trước khi thực hiện đăng 
ký trực tuyến) 

- Số tài khoản: Nhập số tài khoản chuyển tiền lệ phí tuyển sinh 

- Ngân hàng: Nhập tên Ngân hàng thực hiện giao dịch chuyển khoản  

- Họ và tên Chủ tài khoản: Nhập đầy đủ họ và tên của chủ tài khoản 

- Ngày chuyển khoản: Nhập ngày tháng năm theo dạng ngày/tháng/năm (ví 
dụ: 17/05/2010), hoặc bấm vào biểu tượng Lịch phía bên phải ô Ngày chuyển 
khoản và chọn một ngày trong lịch. 

- Nội dung chuyển tiền: Nhập nội dung đã ghi trong giao dịch chuyển khoản 

- Số tiền: Nhập số tiền đã chuyển khoản (ví dụ: 630000) 

 

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

- Họ và tên người liên hệ: Nhập đầy đủ họ và tên người liên hệ trong trường 
hợp nhà trường cần liên hệ với thí sinh 
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- Số điện thoại: Nhập số điện thoại của người liên hệ 

- Số điện thoại khác: Nhập số điện thoại khác nếu có 

- Tỉnh/Thành phố: Bấm chọn Tỉnh/Thành phố từ danh sách 

- Quận/Huyện: Bấm chọn Quận/Huyện từ danh sách 

- Số nhà/Đường/Phường xã: Nhập địa chỉ gồm số nhà, đường phố và 
phường/xã của người liên hệ 

 

 

*** 

 

Lưu ý: 

§ Thí sinh cần kiểm tra thật kỹ toàn bộ các thông tin đã khai trong các mục 
trước khi ấn nút Đăng ký hồ sơ. 

§ Thí sinh bấm nút Đăng ký hồ sơ để hoàn tất quá trình đăng ký tuyển sinh 
và nút In phiếu để hệ thống xuất ra bản PDF của Phiếu đăng ký (hướng dẫn 
chi tiết cách in phiếu tại Phần III). 

§ Thí sinh có thể sử dụng chức năng Tra cứu để sửa chữa, điều chỉnh thông 
tin chưa phù hợp và in lại Phiếu đăng ký tuyển sinh mới (xem hướng dẫn 
tại Phần II). 
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PHẦN II: TRA CỨU PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

 
• Từ Trang chủ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam www.vnam.edu.vn, 

thí sinh bấm vào mục Đăng ký Tuyển sinh trực tuyến năm 2021. 

• Tiếp tục bấm chọn Hệ đại học, sau đó chọn mục Tra cứu, thí sinh làm theo 
hướng dẫn như dưới đây: 

 

I. TRA CỨU TÌNH TRẠNG XÉT DUYỆT PHIẾU ĐĂNG KÝ 

- Số CMND: Thí sinh nhập số CMND/Căn cước và bấm nút Tra cứu. 

- Danh sách tra cứu sẽ hiện Phiếu đăng ký của thí sinh và tình trạng hồ sơ hiện 
tại (chưa xử lý/đang xử lý/duyệt). 

 

II. CHỈNH SỬA, CẬP NHẬP THÔNG TIN TRONG PHIẾU ĐĂNG KÝ 

- Từ màn hình Tra cứu, thính sinh nhập số CMND/CCCD và ấn Tra cứu. 

- Hệ thống sẽ hiển thị thông tin về Phiếu đăng ký của thí sinh. 

- Thí sinh bấm vào biểu tượng Edit hình bút viết ở bên trái mục Họ và tên của 
thí sinh, hệ thống sẽ mở Phiếu đăng ký của thí sinh. 

- Thí sinh có thể chỉnh sửa thông tin, sau đó ấn nút Cập nhật để lưu kết quả 
lên hệ thống. 

- Ấn nút In phiếu để in ra bản Phiếu đăng ký dự thi mới. 

 

 

*** 

 

Lưu ý: 

• Khi hết thời hạn mở đăng ký trực tuyến, thí sinh sẽ không thể chỉnh sửa, 
cập nhật thông tin lên hệ thống. 

• Hồ sơ đăng ký tuyển sinh của thí sinh khi chuyển sang trạng thái Đã duyệt 
cũng không thể chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin mới. 
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PHẦN III: IN PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

 

• Bản in của Phiếu đăng ký tuyển sinh là thành phần bắt buộc phải có trong 
bộ hồ sơ đăng ký dự thi. 

• Thí sinh cần in Phiếu đăng ký tuyển sinh sau khi thực hiện thành công việc 
đăng ký trực tuyến. 

• Phiếu đăng ký tuyển sinh sau đó cần dán ảnh và xin xác nhận của địa 
phương/trường học/đơn vị vào phiếu và nộp phiếu cùng toàn bộ hồ sơ 
đăng ký tuyển sinh theo đường bưu điện. 

• Địa chỉ gửi hồ sơ đăng ký tuyển sinh:  
Bộ phận Tuyển sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội 

• Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ qua đường bưu điện: theo thông báo mới 
nhất trên Trang thông tin điện tử của Học viện. 
 

 
     Để in Phiếu đăng ký tuyển sinh, thí sinh thực hiện theo một trong hai cách 
sau: 

1. In phiếu ngay sau khi hoàn tất đăng ký trực tuyến (đăng ký trực tuyến như 
hướng dẫn tại Phần I): 

- Thí sinh điền đầy đủ các mục theo yêu cầu và ấn nút Đăng ký hồ sơ, hệ thống 
sẽ báo quá trình đăng ký thành công và xuất hiện nút In phiếu 

- Nếu thực hiện trên máy tính, hệ thống sẽ xuất một tệp định dạng PDF và lưu 
tại thư mục Download của máy tính hoặc tại địa chỉ do người dùng chỉ định để 
lưu phiếu. 

- Nếu thực hiện trên thiết bị di động thông minh, Phiếu đăng ký sẽ được lưu 
trong thư mục Tệp/File trên các điện thoại/máy tính bảng chạy hệ điều hành 
iOS, hoặc lưu tại thư mục tương ứng trên các loại điện thoại thông minh khác. 

2. In phiếu sau khi tra cứu và cập nhật thông tin mới (tra cứu phiếu đăng ký 
như hướng dẫn tại Phần II): 

- Thí sinh tra cứu Phiếu đăng ký dự thi của mình như hướng dẫn tại Phần II. 
Trong trường hợp nhận thấy có những thông tin cần sửa đổi, thí sinh thực hiện 
điều chỉnh, sau đó ấn nút Cập nhật, hệ thống sẽ báo quá trình cập nhật thành 
công và xuất hiện nút In phiếu. 

- Nếu thực hiện trên máy tính, hệ thống sẽ xuất một tệp định dạng PDF và lưu 
tại thư mục Download của máy tính hoặc lưu tại địa chỉ do người dùng chỉ 
định để lưu phiếu. 
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- Nếu thực hiện trên thiết bị di động thông minh, Phiếu đăng ký sẽ được lưu 
trong thư mục Tệp/File trên các điện thoại iOS, hoặc tại thư mục tương ứng 
trên các dòng điện thoại thông minh khác. 

- Khi hồ sơ đã được duyệt, thí sinh không thể thay đổi hoặc bổ sung thông tin 
trên phiếu đăng ký.  

 

*** 

 

Bộ hồ sơ đăng ký tuyển sinh hệ Đại học gồm: 

1. Phiếu đăng ký dự thi: Khi hoàn thành đăng ký trực tuyến, thí sinh in Phiếu đăng 
ký, dán ảnh, lấy xác nhận của địa phương/trường học/cơ quan.  

2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và Học bạ: nộp bản sao bằng tốt nghiệp 
Trung học phổ thông/Trung học bổ túc/Trung học chuyên nghiệp; Học bạ cấp III, 3 
năm học cuối đối với chương trình văn hóa hệ TCCN hoặc Bảng điểm tốt nghiệp 
THPT/THBT có công chứng; Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, THBT tạm thời dành 
cho thí sinh tốt nghiệp năm 2021. Đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của 
nước ngoài đạt trình độ tương đương THPT của Việt Nam,  hồ sơ nộp phải được dịch 
công chứng. 

3. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

4. Đơn xin thi Đại học có xác nhận của giảng viên chuyên ngành và Ban chủ nhiệm 
khoa.  

5. 02 ảnh chân dung cỡ 3x4 chụp trong vòng 06 tháng trở lại đây, thí sinh ghi họ tên 
và ngày sinh ở phía sau mỗi ảnh. 

 

 

 

 

 

Liên hệ hỗ trợ: 

• Bộ phận Tuyển sinh: 024 3851 7093 - 024 3514 1617 
• Bộ phận Tài vụ: 024 3856 0613  
• Bộ phận CNTT: 0983 070 675 
• Email: tuyensinh@vnam.edu.vn 
• Website: www.vnam.edu.vn 

 


