
CÁCH THỨC ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2020 
 
Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020, mỗi thí sinh chỉ được điều 

chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 1 lần.  
 Có 2 cách thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển: 
  

1. Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến 
- Điều kiện: Số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh ≤  số lượng nguyện 

vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký xét tuyển (số nguyện vọng thí 
sinh đã đăng ký vào thời gian khi làm hồ sơ dự thi).  

- Các bước thực hiện: 
Bước 1: Truy cập đường link http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ và 

tiến hành đăng nhập. 

 
Bước 2: Chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng xét tuyển sinh từ menu 

Hệ thống. 
  

 
  

Bước 3: Chọn “Chỉnh sửa nguyện vọng”.  
  

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2f


 
  
Sau khi giao diện "Sửa nguyện vọng" hiển thị, thí sinh chọn trường, ngành học 
và tổ hợp môn cần thay đổi.  
  

 
  
Để xóa bớt một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “Xóa” trên màn hình Thông tin 
đăng ký nguyện vọng. 
  

 



  
Lúc này, cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện, bạn nhấn nút “OK” để xóa hoặc nút 
“Cancel” để hủy yêu cầu. 
  

 
  
Với trường hợp muốn thay đổi thứ tự ưu tiên, thí sinh nhấn nút mũi tên để di 
chuyển nguyện vọng lên xuống. 
  

 
  

Bước 4: Sau khi điều chỉnh xong và kiểm tra, nhấn nút Lưu thông tin, hệ 
thống sẽ gửi một mã xác thực OTP về điện thoại cho thí sinh. Thí sinh nhập mã 
xác thực này vào màn hình “Xác nhận đăng ký”. 
   

 
   

Bước 5: Sau khi bấm “Xác nhận đăng ký” hệ thống yêu cầu xác thực một 
lần nữa xem bạn có chắc chắn thực hiện không. 
  



 
   
Bấm lệnh “OK” để lưu dữ liệu thay đổi vào hệ thống, bấm “Cancel” để hủy bỏ 
chỉnh sửa. 
  

2. Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 
  

Đến nơi điểm đăng ký dự thi (nhà trường) để được hướng dẫn hoàn 
thiện mẫu phiếu. 

 
Một điểm đặc biệt mà các thí sinh cần lưu ý là mỗi bạn chỉ được điều 

chỉnh đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng 1 
trong 2 phương thức trên.   
  

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng của từng phương thức. Đối với cách 
thức điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến dự kiến từ 19/9 đến 17g00 ngày 
25/9. Với phương thức điều chỉnh nguyện vọng bằng Phiếu điều chỉnh 
NV đăng ký xét tuyển dự kiến từ 19/9 đến 17g00 ngày 27/9. 
  
  Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách thức thay đổi nguyện vọng thi đại học 
2020 dành cho các thí sinh có mong muốn bổ sung, điều chỉnh nguyện vọng 
sau khi nắm được kết quả thi.  
 
 


