II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE
1. Thí sinh tru cập vào trang http://xettuyen.ntu.edu.vn
Sau đó bấm vào chữ “tạo tài khoản” ở cuối trang.

Bấm tạo tài khoản

2. Nhập các thông tin để tạo tài khoản:
- Nhập 1 tài khoản email (dùng email thường xuyên sử dụng)
- Nhập số điện thoại di động cá nhân
- Nhập mật khẩu (mật khẩu dùng để truy cập vào hệ thống sau này, mật khẩu ít nhất
phải có 8 ký tự trở lên)
- Nhập lại mật khẩu.
- Nhập mã bảo vệ (đúng chữ in thường và in hoa như mẫu phía dưới).
- Click vào nút “Tạo tài khoản”
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Hệ thống thông báo:

3. Thí sinh truy cập vào hộp thư cá nhân đã đăng ký để kích hoạt tài khoản đăng ký:

4. Đăng nhập tài khoản để điền thông tin xét tuyển:
- Sau khi kích hoạt, hệ thống sẽ thông báo thành công.
- Nhập tài khoản email, mật khẩu và mã bảo vệ để truy cập vào hệ thống đăng ký xét
tuyển vào Trường Đại học Nha Trang
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5. Thí sinh nhập Mục A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Lưu ý:
- Mục Số báo danh: chỉ nhập bổ sung khi đã có số báo danh của Kỳ thi THPT quốc gia
năm 2017
- Địa chỉ liên lạc: Ghi rõ số nhà, tổ, thôn, xóm, tên đường, xã/phường, huyện/thành phố,
tỉnh (địa chỉ liên lạc cụ thể của gia đình).
- Phần chọn tỉnh, thành phố đã học các lớp 10, 11, 12: chọn tỉnh trước, sau đó chọn quận
huyện đã theo học, chọn trường cấp 3 theo học.

6. Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy bằng học bạ:
- Click vào Mục B1. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ
- Điền đầy đủ thông tin: ngành tuyển sinh, tổ hợp môn đăng ký xét tuyển với tối đa
03 nguyện vọng.
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7. Thí sinh đăng ký xét tuyển Cao đẳng bằng học bạ:
- Click vào Mục C1. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ
- Điền đầy đủ thông tin: ngành tuyển sinh, tổ hợp môn đăng ký xét tuyển với tối đa
03 nguyện vọng.

8. Thí sinh đăng ký xét tuyển cao đẳng bằng điểm thi THPT quốc gia 2017:
- Click vào Mục C2. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP THPT
- Điền đầy đủ thông tin: ngành tuyển sinh, tổ hợp môn đăng ký xét tuyển với tối đa
03 nguyện vọng.

9. Thí sinh nhập đầy đủ thông tin Mục D. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN
- Mục D1. BẢNG ĐIỂM THEO HỌC BẠ
Lớp 10 – Nhập điểm trung bình cộng 02 học kỳ các môn dùng để xét tuyển
Lớp 11 – Nhập điểm trung bình cộng 02 học kỳ các môn dùng để xét tuyển
Lớp 12 – Nhập điểm học kỳ 1 các môn dùng để xét tuyển
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- Mục D2. BẢNG ĐIỂM THEO ĐIỂM TỐT NGHIỆP THPT
Lưu ý: Chỉ nhập sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 (Sau 07/7/2017)

10. Nhập mã bảo vệ và Mục E. KIỂM TRA XÁC THỰC ĐĂNG KÝ
- Nhập đầy chính xác mã xác thực theo in thường và in hoa của chữ và số.

11. Click vào nút “Đăng ký” , hệ thống sẽ xử lý và ra thông báo thành công.
12. Click vào nút “In” để in ra Bản đăng ký xét tuyển của mình.
13. Click “Thoát” để thoát khỏi hệ thống xét tuyển của Trường Đại học Nha Trang.
III. NỘP VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
1. Hồ sơ bao gồm:
a) Bản đăng ký xét tuyển đã in ra, kiểm tra, ký tên và ghi rõ họ tên.
b) Bản photo học bạ cấp 3 (không cần công chứng).
c) Bản photo có công chứng các giấy tờ ưu tiên theo quy chế tuyển sinh (nếu có).
d) Bản photo (không cần công chứng) Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia
năm 2017 (đối với thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia năm 2017,
nộp sau ngày 17/7/2017).
e) Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/1 nguyện vọng.
2. Phương thức nộp hồ sơ xét tuyển: có 2 phương thức:
a) Nộp trực tiếp tại trường, địa chỉ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nha Trang, 02
Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh hoà (Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ
03/5/2017 đến 30/9/2017, trong giờ hành chính).
b) Nộp theo hình thức chuyển phát nhanh đến Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nha
Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh hoà, Điện thoại 058-3831148.
Mọi thông tin thắc mắc xin vui lòng liên lạc theo số điện thoại: 058.3831148,
058.2245579, di động 0941440999, 0903593859, 0905398699, 0914047146 hoặc email:
tuyensinh@ntu.edu.vn.
Chúc các em thành công!
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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