
 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:           /SGDĐT-GDTX-CN 

V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ 

 đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
                    Đắk Lắk, ngày     tháng 9 năm 2020 

    

      Kính gửi:   

   - Các trường Trung học phổ thông;  

   - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;  

   - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố;  

   - Các trường Cao đẳng.  
 

 

Thực hiện Công văn số 3407/BGDĐT-GDĐH ngày 04 tháng 9 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh 

trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 

2020 (Đính kèm Công văn và Tài liệu hướng dẫn). Nhằm đảm bảo công tác 

tuyển sinh diễn ra an toàn, đúng Quy chế, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực 

hiện nghiêm túc Quy chế tuyển sinh hiện hành, Công văn của Bộ GDĐT số 

1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, 

Công văn số 3313/BGDĐT-GDĐH ngày 28/8/2020 (sau đây gọi tắt là Công văn 

số 3313) về việc điều chỉnh lịch tuyển sinh và tiếp tục triển khai một số nội dung 

cụ thể sau: 

1. Thực hành thử nghiệm điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 

(ĐKXT) 

Từ ngày 11/9/2020 đến ngày 13/9/2020, Cổng thông tin tuyển sinh sẽ mở 

để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực hành thử nghiệm việc điều chỉnh 

nguyện vọng ĐKXT trực tuyến và bằng phiếu điều chỉnh.  

Lưu ý: Đây chỉ là giai đoạn chạy thử phần mềm giúp thí sinh, điểm tiếp 

nhận hồ sơ làm quen với cách điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Kết quả thực 

hành thử nghiệm điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh trên Cổng thông 

tin tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử, Hệ thống sẽ 

được làm mới (Reset) lại.   

2. Thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT 

Thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ chính thức thực hiện điều chỉnh 

nguyện vọng ĐKXT trực tuyến và bằng phiếu điều chỉnh từ ngày 19/9/2020 

đến trước 17 g00 ngày 30/9/2020.    

Các đơn vị, các điểm tiếp nhận hồ sơ căn cứ Công văn số 1284/SGDĐT-

GDTX-CN ngày 01/9/2020 của Sở GDĐT về việc điều chỉnh lịch triển khai 

công tác tuyển sinh theo chỉ đạo tại Công văn số 3313 để tổ chức thực hiện các 

công việc sau:  

- Hướng dẫn thí sinh vào trang thông tin điện tử của các trường ĐH, CĐ 

để tham khảo thông tin tuyển sinh, tài liệu hướng dẫn tuyển sinh và mở các 



phòng máy tính có nối mạng Internet để thí sinh sử dụng thực hiện điều chỉnh 

nguyện vọng ĐKXT trực tuyến (Lưu ý: Không làm thay cho thí sinh, hướng dẫn 

thí sinh phải tuyệt đối bảo mật mật khẩu)  

- Hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp 

để điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến, nếu số lượng nguyện vọng sau 

khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển ban 

đầu khi đăng ký dự thi. Thí sinh phải thực hiện hết quy trình điều chỉnh nguyện 

vọng ĐKXT trực tuyến, sau đó thoát khỏi chức năng điều chỉnh nguyện vọng 

ĐKXT trực tuyến và đăng nhập trở lại để kiểm tra lại kết quả đã điều chỉnh.   

- Hướng dẫn thí sinh nếu có sai sót về khu vực, đối tượng cần điều chỉnh 

thì bắt buộc phải dùng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT để điều chỉnh và 

nộp tại điểm tiếp nhận hồ sơ để cán bộ tại điểm tiếp nhận nhập lên Hệ thống.  

- Kịp thời cập nhật nội dung Phiếu điều chính nguyện vọng của thí sinh 

trong trường hợp thí sinh điều chỉnh tăng số lượng nguyện vọng so với số 

nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, đồng thời thu phí với số nguyện vọng tăng 

thêm (cùng mức thu với phí ĐKXT ban đầu). Nếu nội dung đề nghị điều chỉnh 

nguyện vọng ĐKXT của thí sinh không chuẩn xác dẫn đến phần mềm tuyển sinh 

không chấp nhận thì loại bỏ nguyện vọng có thông tin sai đó. Trong thời hạn 24 

giờ kể từ khi thí sinh nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, điểm tiếp nhận 

hồ sơ yêu cầu thí sinh ký xác nhận nội dung điều chỉnh để cập nhật thông tin 

chính xác của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ 

GDĐT và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật, đồng thời thông báo để thí 

sinh kiểm tra thông tin điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trên hệ thống (luôn đảm 

bảo nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh được nhập 

lên Hệ thống) 

Lưu ý: Đối với các thí sinh có yêu cầu phúc khảo bài thi, các đơn vị chủ 

động thông báo kết quả kịp thời để thí sinh biết và điều chỉnh nguyện vọng sau 

khi có điểm phúc khảo.  
 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện, đồng thời thông báo trên trang thông tin điện tử của đơn vị, tất cả 

các công việc về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT phải kết thúc trước 17g00 

ngày 30/9/2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ phòng 

Giáo dục Thường xuyên- Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: 

0262.3987987 hoặc 0868310868, 024.38692392; Email:pvluong@moet.gov.vn 

để được hỗ trợ./. 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ GDĐT;  

- UBND tỉnh (KGVX); 

- Sở Thông tin và Truyền thông;                     
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng CMNV Sở;  

- Website của Sở GDĐT;    

- Lưu: VT, GDTX-CN.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Bùi Hữu Thành Cát 
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