
HƯỚNG DẪN 

ĐĂNG KÝ XÉT CHUYỂN SANG CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, CHƯƠNG 

TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (PHƯƠNG THỨC 5) 

 

1. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG (Truy cập tại http://xettuyen.ctu.edu.vn) 

- Chọn “ĐXKXT phương thức 5” 

- Đăng nhập bằng địa chỉ Hộp thư 

điện tử (email) và mật khẩu của Tân 

sinh viên (đã được Trường cấp 

tron Biên nhận nộp hồ sơ và học 

phí) 

Sau khi đăng nhập thành công, màn 

hình Bước 1 xuất hiện 

2. BƯỚC 1: CHỌN NGÀNH ĐĂNG KÝ 

 

Chọn ngành đăng ký tương ứng với Ưu 

tiên. 

Được chọn nhiều nguyện vọng, xếp 

theo ưu tiên (1 là ưu tiên cao nhất) 

 

Chọn xong, bấm Tiếp tục để sang 

Bước 2 

 

3. BƯỚC 2: NHẬP ĐIỂM HỌC 

BẠ THPT 

Nhập điểm trung bình học kỳ của 

từng môn học và 5 học kỳ (không 

tính HK 2 lớp 12) 

- Trường hợp điểm của Tân sinh 

viên có dữ liệu thì sẽ hiển thị trong 

từng ô tương ứng. Nếu sai, có thể 

nhập vào để điều chỉnh 

- ĐTB Cộng (Điểm trung bình 

cộng) được tính tự động. 

Nhập xong, bấm Tiếp tục để sang 

Bước 3 

Để trở về Bước 1 thì bấm Quay lại 

 



4. BƯỚC 3: NHẬP ĐIỂM THI THPT NĂM 2022  

Nếu có điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022 thì nhập điểm 

từng môn 

- Trường hợp điểm của Tân sinh 

viên có dữ liệu thì sẽ hiển thị trong 

từng ô tương ứng. Nếu sai, có thể 

nhập vào để điều chỉnh. 

Nhập xong, bấm Lưu để kết thúc 

Để trở về Bước 2 thì bấm Quay lại 

 

5. BƯỚC 4: Thoát 

Để không mất thông tin đã đăng ký, chọn Sign out  

 

6. XEM LẠI VÀ ĐIỀU CHỈNH (Nếu cần) 

Sau khi đã Lưu thành 

công và Sign out. Tân 

sinh viên có thể đăng 

nhập lại để điều chỉnh các 

thông tin đã nhập.  

Đăng nhập lại hệ thống, 

chọn Điều chỉnh phiếu 

đăng ký 

Mọi điều chỉnh phải thực 

hiện sớm hơn 17g00 ngày 

30/9/2022 

 

 

GHI CHÚ: Căn cứ vào những ngành đăng ký, Trường tự tính điểm theo học bạ và 

điểm thi (nếu có) theo tổ hợp xét tuyển. Chọn ra tổ hợp và loại điểm cao nhất để làm 

căn cứ xét tuyển cho Tân sinh viên . 


