TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
--------------------------------HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN KẾT HỢP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020
PHẦN I. CHUẨN BỊ HỒ SƠ
Trước khi đăng ký/nộp hồ sơ trực tuyến (online) thí sinh cần chuẩn bị các tài liệu sau
đây:
1. Phiếu đăng ký xét tuyển kết hợp vào đại học hệ chính quy năm 2020
Thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký tại file đính kèm, điền chính xác, đầy đủ thông tin, ký và
ghi rõ họ tên vào phiếu bằng bút mực xanh. Sau đó scan, lưu tại máy tính cá nhân và đặt tên
file theo mẫu: Số báo danh_phieudangky (Ví dụ: 01234567_phieudangky). Thí sinh giữ lại
phiếu này và nộp cho Trường khi trúng tuyển và đến xác nhận nhập học.
2. Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân
Thí sinh scan chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, lưu tại máy tính cá nhân
và đặt tên file theo mẫu: Số báo danh_cmnd/cccd (Ví dụ: 01234567_cmnd)
3. Minh chứng đối tượng xét tuyển kết hợp:
Thí sinh cần minh chứng đối tượng của mình, cụ thể là:
✓ Đối tượng 1 - Thí sinh scan Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi “Đường lên đỉnh
Olympia” do Đài Truyền hình Việt Nam cấp, lưu tại máy tính cá nhân và đặt tên file
theo mẫu: Số báo danh_olympia (Ví dụ: 01234567_olympia).
✓ Đối tượng 2 – Thí sinh scan chứng chỉ quốc tế SAT/ACT, lưu tại máy tính cá nhân
và đặt tên file theo mẫu: Số báo danh_sat/act (Ví dụ: 01234567_sat)
✓ Đối tượng 3 – Thí sinh scan chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS/ TOEFL ITP/
TOEFL iBT, lưu tại máy tính cá nhân và đặt tên file theo mẫu: Số báo danh_ielts/toefl_ (Ví
dụ: 01234567_ielts)
✓ Đối tượng 4 - Thí sinh scan Giấy chứng nhận học sinh giỏi trong kỳ thi cấp tỉnh/thành phố
trực thuộc TW hoặc có giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, lưu tại máy tính cá
nhân và đặt tên file theo mẫu: Số báo danh_hsg (Ví dụ: 01234567_hsg)
✓ Đối tượng 5 - Thí sinh scan Học bạ hoặc Giấy xác nhận kết quả/điểm TBC học tập 5 kỳ học
trong 03 năm THPT có xác nhận của trường THPT, lưu tại máy tính cá nhân và đặt tên file theo
mẫu: Số báo danh_chuyen (Ví dụ: 01234567_chuyen)
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4. Minh chứng đối tượng ưu tiên (nếu có):
Nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng, ưu tiên xét tuyển thì
cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:
✓ Ưu tiên theo khu vực (đối với KV1, KV2, KV2-NT): thí sinh scan Học bạ THPT,
lưu tại máy tính cá nhân và đặt tên file theo mẫu:
• Nếu scan vào 01 file: Số báo danh_hb (Ví dụ: 01234567_hb)
• Nếu scan vào nhiều file: Số báo danh_hb_số trang (Ví dụ: 01234567_hb_trang1)
✓ Ưu tiên theo đối tượng (đối với các đối tượng 01,02,03,04,05,06,07): thí sinh scan
các giấy tờ theo quy định, lưu máy tính cá nhân và đặt tên các file theo mẫu: Số báo
danh_mc1/mc2_số trang (Ví dụ: 01234567_mc1_trang1; 0123467_mc2_trang 1). Danh
mục ưu tiên xem Phụ lục 2.
✓ Ưu tiên xét tuyển: thí sinh scan Giấy chứng nhận đoạt giải, lưu máy tính cá nhân và
đặt tên file theo mẫu: Số báo danh_utxt (Ví dụ: 01234567_utxt). Danh mục ưu tiên xem Phụ
lục 1.
✓ Ưu tiên khu vực (mức cộng điểm theo quy chế tuyển sinh)
- Đối với khu vực 3 thì không được hưởng ưu tiên khu vực
- Đối với khu vực 1, 2, 2NT thì thí sinh được ưu tiên theo khu vực học THPT, Minh
chứng là Học bạ THPT
5. Minh chứng lệ phí xét tuyển:
Mỗi thí sinh sẽ nộp lệ phí xét tuyển là: 50.000 đồng/hồ sơ bằng hình thức chuyển khoản
với các thông tin sau:
Đơn vị hưởng: Trường ĐH Kinh tế quốc dân
Số TK : 2111 000 667 8989 – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam
(BIDV) chi nhánh Hà Nội
Nội dung : Số BD – Họ tên – XTKH2020
(Ví dụ: 01234567 – Nguyễn Văn A – XTKH2020)
Sau khi thí sinh chuyển khoản thành công, thí sinh scan biên lai hoặc xác nhận chuyển
khoản online, lưu máy tính cá nhân và đặt tên file theo mẫu: Số báo danh_phi (ví dụ:
01234567_phi)
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PHẦN II. ĐĂNG KÝ/NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN (online)
Để khai thông tin đăng ký hồ sơ xét tuyển kết hợp (XTKH), thí sinh cần có tài khoản
gmail, nếu chưa có, cần tạo tài khoản tại địa chỉ: https://accounts.google.com/signup/.
Thí sinh dùng tài khoản Gmail đăng nhập địa chỉ xtkt.neu.edu.vn và khai thông tin như
đã ghi trên Phiếu đăng ký XTKH viết tay và scan của mình ở phần I, cụ thể là:
1. Họ và tên thí sinh: chữ in hoa có dấu
2. Số báo danh: ghi đủ 08 số, gồm cả số 0 ở đầu.
3. Giới tính: ghi Nam hoặc Nữ
4. Ngày tháng năm sinh: ghi tháng/ngày/năm
5. Số điện thoại: Như trong hồ sơ đăng ký dự thi
6. Email cá nhân: Như trong hồ sơ đăng ký dự thi
7. Số điện thoại (của bố, mẹ hoặc người thân):
8. Hộ khẩu thường trú: Ghi đầy đủ theo sổ hộ khẩu
9. Địa chỉ nhận thư qua đường bưu điện: Ghi đầy đủ số nhà/phố/Xã/Phường,
Huyện/Quận, Tỉnh/TP
10. Dân tộc: Như trong hồ sơ đăng ký dự thi
11. Số CMND/Căn cước công dân: Như trong hồ sơ đăng ký dự thi, bao gồm cả số 0 ở
đầu
12. Nộp bản scan CMND/Căn cước công dân: Upload file scan CMND/CCCD
13. Tên trường THPT lớp 10/11/12: Như trong hồ sơ đăng ký dự thi
14. Mã tỉnh, mã trường THPT lớp 10/11/12: Như trong hồ sơ đăng ký dự thi
15. Đối tượng xét tuyển kết hợp: Chọn 01 đối tượng của mình trong danh mục:
15.1. Thí sinh tham dự cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”: Chọn Vòng thi và Giải
theo danh mục. Upload file scan Giấy chứng nhận đã chuẩn bị ở phần I.
15.2. Thí sinh có chứng chỉ quốc tế: Chọn Loại chứng chỉ và Nhập điểm. Upload file
scan chứng chỉ đã chuẩn bị ở phần I.
15.3. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: Chọn Loại chứng chỉ và Nhập điểm.
Upload file scan chứng chỉ đã chuẩn bị ở phần I.
15.4. Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực
thuộc TW hoặc có giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia: Chọn giải và môn
đạt giải. Upload file scan Giấy chứng nhận đạt giải đã chuẩn bị ở phần I.
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15.5. Thí sinh là học sinh giỏi 05 học kỳ trong 3 năm THPT các lớp hệ chuyên thuộc trường
chuyên: Chọn 05 học kỳ và nhập điểm trung bình chung học tập của từng kỳ. Upload file
scan Học bạ hoặc Giấy xác nhận kết quả học tập đã chuẩn bị ở phần I.
16. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển: Đối với từng nguyện vọng, thí sinh chọn một ngành
theo danh mục. Thí sinh được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng, xếp nguyện vọng theo thứ tự
ưu tiên từ 1 đến 10, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất.
17. Ưu tiên theo khu vực: Chọn một khu vực theo danh mục.
17.1. KV3: Không cần minh chứng
17.2. KV1/KV2/KV2-NT: Upload file scan Học bạ đã chuẩn bị ở phần I
18. Ưu tiên theo đối tượng: Chọn một đối tượng theo danh mục
18.1. 00 – Không ưu tiên: Không cần minh chứng
18.2. Từ đối tượng 01 đến 07: Upload file scan minh chứng đã chuẩn bị ở phần I
18.3. Ưu tiên xét tuyển: Upload file scan Giấy chứng nhận đoạt giải đã chuẩn bị ở phần
I
19. Minh chứng nộp lệ phí xét tuyển: Upload file scan biên lai hoặc xác nhận chuyển
khoản online đã chuẩn bị ở phần I.
20. Nộp bản scan Phiếu đăng ký: Upload file scan Phiếu đăng ký đã chuẩn bị ở phần I.
File scan Phiếu đăng ký xét tuyển chỉ được upload một lần duy nhất, không được phép thay
đổi.
21. Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên, thí sinh kiểm tra tính chính xác của thông
tin và ấn nút “Gửi”/“Submit”
Sau khi nộp Phiếu đăng ký online, thí sinh theo dõi thông tin tiếp theo tại địa chỉ
www.neu.edu.vn hoặc www.daotao.neu.edu.vn hoặc fb.com/tvtsneu
Nhà trường không nhận đăng ký hay nộp hồ sơ XTKH trực tiếp. Danh sách hồ sơ thí sinh
nộp trực tuyến sẽ được cập nhật tại Cổng thông tin điện tử của Trường
www.neu.edu.vn/tuyensinh hoặc www.daotao.neu.edu.vn .
Thông

tin

tư

vấn:

hotline

0888.128.558

;

xtkhneu@gmail.com .
--------------------------------
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fb.com/tvtsneu

hoặc

email:

Phụ lục 1. Ưu tiên xét tuyển (mức cộng điểm theo quy định của Trường)
Thực hiện quy định tại khoản 3 điều 7 Quy chế tuyển sinh, thí sinh không sử dụng quyền
tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển bằng cách cộng điểm thưởng vào tổng điểm xét tuyển
của thí sinh căn cứ theo giải thí sinh đạt được. Mức ưu tiên xét tuyển theo quy định của
Trường như sau:
+ Giải nhất: được cộng 3 (ba) điểm
+ Giải nhì: được cộng 2 (hai) điểm
+ Giải ba: được cộng 1 (một) điểm
+ Giải khuyến khích: được cộng 0.5 (không phẩy năm) điểm
Minh chứng là Giấy chứng nhận đoạt giải tại các cuộc thi
Phụ lục 2. Danh mục ưu tiên tại Điều 7, quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào
tạo:
Ưu tiên đối tượng (mức cộng điểm theo quy chế tuyển sinh)
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Đối
tượng

01

02

03

04

Đối tượng ưu tiên

Các minh chứng

Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có
hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT
hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại khu vực 1 (KV1)

- Giấy khai sinh có ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc
thiểu số;
- Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp
minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên
18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của Kỳ thi
THPT quốc gia) tại Khu vực 1 trong thời gian
học THPT

Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục
5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ
Giấy chứng nhận của nơi làm việc
thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp
bằng khen
+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng
nhận người được hưởng chính sách như thương
binh”;
+ Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l,
Quyết định trợ cấp, phụ cấp của Sở Lao độngm khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PLThương binh và Xã hội
UBTVQH11 ngày 29/6/2005 được sửa đổi, bổ
sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13
ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
về việc ưu đãi người có công với cách mạng;
Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm
Quân nhân, CAND tại ngũ được cử đi học có thời
quyền và xác nhận thời gian phục vụ tại KV1
gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại KV1
từ 12 tháng trở lên.
Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm
Quân nhân, CAND tại ngũ được cử đi học có thời
quyền và xác nhận thời gian phục vụ từ 18
gian phục vụ từ 18 tháng trở lên
tháng trở lên.
Bản sao công chứng quyết định xuất ngũ (kèm
Quân nhân, CAND đã xuất ngũ, được công nhận
bản chính để đối chiếu). Thời gian tối đa được
hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy
hưởng ưu tiên là 18 tháng tính từ ngày ký quyết
định;
định đến ngày đăng ký xét tuyển.
+ Con liệt sĩ;
+ Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động
từ 81% trở lên;
+ Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động
từ 81% trở lên;
+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm
chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao
động 81% trở lên;
+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận
người hưởng chính sách như thương binh“ mà
người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng
chính sách như thương binh“ bị suy giảm khả
- Giấy khai sinh
năng lao động 81% trở lên;
- Quyết định trợ cấp, phụ cấp của Sở Lao
+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của
động-Thương binh và Xã hội
Anh hùng lao động;
- Thẻ thương binh, bệnh binh
+ Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị
dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang
hưởng trợ cấp hằng tháng;
+ Con của người có công với cách mạng quy định
tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số
26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 được
sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số
04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 về việc ưu
đãi người có công với cách mạng.

6

Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;
05
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+ Quân nhân, CAND tại ngũ được cử đi học có
thời gian phục vụ dưới12 tháng ở KV1 và dưới 18
tháng ở khu vực khác.
Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu
thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01
+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người
được hưởng chính sách như thương binh bị suy
giảm khả năng lao động dưới 81%;
+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm
chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao
động dưới 81%;
+ Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động
kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
+ Con của người hoạt động kháng chiến giải
phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ
quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu
tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐCP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy
định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
+ Con của người có công giúp đỡ cách mạng;

07

Người khuyết tật nặng
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Người lao động ưu tú

Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm
quyền
Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm
quyền và xác nhận thời gian phục vụ.
Giấy khai sinh có ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc
thiểu số

- Giấy khai sinh
- Quyết định trợ cấp, phụ cấp của Sở Lao
động-Thương binh và Xã hội
- Thẻ thương binh, bệnh binh

Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm
quyền
Bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng
LĐLĐ Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh
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