
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ ONLINE 

Bước 1. Truy cập vào trang web: https://dkxt.humg.edu.vn/ 

Bước 2: Nhấn vào nút ĐĂNG KÝ mục Xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2022 theo 

kết quả học bạ 

 

Bước 3: Điền số CMND hoặc CCCD 

 

Bước 4:Điền các thông tin cá nhân 

*Lưu ý: CMND hoặc CCCD cần chụp hoặc scan cả 2 mặt (có thể lưu file PDF hoặc file 

ảnh); Cần điền địa chỉ email để nhận email xác nhận gửi về sau khi hoàn thành đăng ký 

https://dkxt.humg.edu.vn/


 

Bước 5: Điền thông tin THPT hoặc tương đương 

*Lưu ý: Chỉ cần kick vào ô trống sẽ hiện ra các thông tin và ấn chuột theo đúng thông tin 

của mình 

 

Bước 6: Điền thông tin liên hệ  

*Lưu ý: Cần điền đầy đủ thông tin: Số nhà (nếu có), thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh, số điện 

thoại của Bố và Mẹ. Đây là địa chỉ sẽ nhận chuyển phát nhanh khi có kết quả trúng tuyển. 



 

Bước 7: Thông tin đăng ký xét tuyển 

*Lưu ý: Xem file mẫu trong các phần đính kèm 

 

Bước 8: Đăng ký nguyện vọng 

Nguyện vọng 1, kick vào ô mã chuyên ngành, chọn mã ngành 7580211-Địa kỹ thuật xây 

dựng, sau đó kick chọn tổ hợp (Chọn 1 trong 4 tổ hợp: A00, A01, C04, D01 có tổng điểm 

cao nhất). 

 

Sau khi chọn tổ hợp, điền thông tin điểm tổng kết học kỳ 1, lớp 11; học kỳ 2, lớp 11 và học 

kỳ 1, lớp 12 của các môn trong tổ hợp 



 

Bước 9: Nếu muốn thêm nguyện vọng, kick vào ô THÊM NGUYỆN VỌNG (Nếu không 

đăng ký nguyện vọng 2 thì không cần làm bước này) 

Có thể chọn Nguyện vọng 2: Mã chuyên ngành 7520501-Kỹ thuật địa chất 

 

Nếu muốn xóa bớt nguyện vọng, kick vào hình "Thùng rác" ở bên cạnh mỗi nguyện vọng 

 

Bước 10: Kiểm tra lại các thông tin và nhấn nút đăng ký. 

Bước 11: Kiểm tra email cá nhân và chuyển khoản tiền lệ phí xét tuyển theo hướng dẫn 

trong email.  

*Lưu ý: Cần chụp ảnh màn hình điện thoại hoặc biên lai giấy để lưu lại thông tin chuyển 

khoản lệ phí xét tuyển. 

Nếu có thắc mắc hoặc trao đổi, vui lòng liên hệ: Cô Nguyễn Thị Nụ (0906 246 841); Cô 

Phạm Thị Ngọc Hà (0982 455 486) 

 


