HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT
(HỌC BẠ)
I. CHUẨN BỊ HỒ SƠ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Để chuẩn bị cho việc đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Thủy lợi, thí sinh cần chuẩn bị các hồ
sơ sau:
1. Ảnh chụp mặt trước, mặt sau Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân;
2. Ảnh chụp học bạ đủ 4 trang, gồm: trang đầu học bạ; trang có kết quả điểm lớp 10; Trang có kết
quả điểm lớp 11; Trang có kết quả điểm lớp 12;
3. Địa chỉ hộp thư điện tử (email) của thí sinh (nếu chưa có, thì lập địa chỉ email trước khi đăng ký)
hoặc địa chỉ email của bố/mẹ.
II. CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
1/ Bước 1: Truy cập trang web: http://dkxtdh.tlu.edu.vn

2/ Bước 2: Chọn nút

nhập số CMND/CCCD và chọn

3/ Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin theo mẫu: Thông tin cá nhân, Thông tin học trường THPT,
Thông tin liên hệ…

Lưu ý: Khi nhập thông tin đăng ký xét tuyển thí sinh cần chuẩn bị chụp học bạ đủ 4 ảnh (trang đầu
học bạ, trang có kết quả điểm lớp 10, trang có kêt quả điểm lớp 11, trang có kết quả điểm lớp 12) để
đính kèm làm minh chứng

4/ Bước 4: Đăng ký nguyện vọng
- Thí sinh chọn cơ sở học; i/ Tại cơ sở Hà Nội: chọn TLA - Hà Nội; ii/ Tại Phân hiệu thành phố Hồ
Chí Minh: chọn TLS-TPHCM; chọn ngành và chọn tổ hợp;
- Thí sinh muốn thêm nguyện vọng đăng ký thì chọn nút
để đăng ký các nguyện vọng
tiếp theo.
Chú ý: Nhà trường không phân biệt tổ hợp xét tuyển vì vậy thí sinh nên chọn tổ hợp có tổng điểm cao
nhất để đăng ký.

- Sau đó nhập kết quả học tập 3 năm học lớp 10, lớp 11, lớp 12 rồi chọn nút

5/ Bước 5: Kiểm tra lại thông tin đã cập nhật và kết thúc quá trình đăng ký
Thí sinh kiểm tra lại toàn bộ thông đã cập nhật, nếu chưa chính xác thì chọn nút
để cập nhật lại thông tin. Khi thông tin đã chính xác, chọn nút
trình đăng ký.

để kết thúc quá

- Sau khi lưu lại hệ thống sẽ thông báo kết quả đăng ký thành công.

Đồng thời hệ thống sẽ tự động gửi vào địa chỉ email của thí sinh thông báo kết quả đăng ký thành
công với thông tin mã hồ sơ và mã đăng ký với đầy đủ nội dung thông tin thí sinh đã đăng ký. Thí
sinh chỉ cần nộp lệ phí xét tuyển vào tài khoản của nhà trường với nội dung chuyển khoản theo đúng
nội dung thư đã gửi là HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ.

