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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 343/HD-THPTCLQĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 8 năm 2021

HƯỚNG DẪN
Về việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu
tiên trong tuyển sinh năm 2021
Căn cứ Quyết định số 1053/QĐ-UB ngày 26 tháng 4 năm 1997 của UBND
thành phố Đà Nẵng về việc thành lập trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn và
Quyết định số 15/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 2 năm 2003 của UBND thành phố
Đà Nẵng đổi tên thành trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Công văn số 2494/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 24 tháng 8 năm
2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng về việc hướng dẫn điều chỉnh
nguyện vọng xét tuyển, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh năm
2021;
Căn cứ tình hình thực tế tại thành phố Đà Nẵng;
Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn hướng dẫn như sau:
1. Thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) bằng
phương thức trực tuyến, tối đa 03 lần, từ ngày 29/8/2021 đến 17 giờ 00 ngày
05/9/2021.
Đối tượng thực hiện: tất cả thí sinh.
a) Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT khi không tăng thêm số nguyện vọng so
với khi đăng ký ban đầu:
Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp đăng nhập vào
tài khoản của mình tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để thực hiện
điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Thí sinh phải thực hiện hết quy trình điều chỉnh
nguyện vọng ĐKXT trực tuyến và đăng nhập lại để kiểm tra kết quả đã điều
chỉnh.
b) Điều chỉnh nguyện vọng với số nguyện vọng sau điều chỉnh lớn hơn số
lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc đề nghị điều chỉnh khu vực ưu tiên,
đối tượng ưu tiên:
- Thí sinh tải, in Phiếu điều chỉnh khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, số
nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học; cao đẳng ngành GDMN, chỉ tải
Phiếu số 1 (gọi tắt là phiếu điều chỉnh), mẫu phiếu tại Phụ lục 2, Công văn số
1444/BGDĐT-GDĐH (đính kèm). Thí sinh phải khai chính xác thông tin trên
phiếu điều chỉnh (trường hợp thí sinh không thể tải về, in mẫu phiếu thì dùng
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bút viết lên giấy vở hoặc giấy A4 các nội dung theo mẫu phiếu điều chỉnh), chụp
ảnh hoặc scan phiếu điều chỉnh đã có đủ thông tin, chụp hình hoặc scan chứng
minh nhân dân hoặc căn cước công dân của thí sinh và các minh chứng thể hiện
đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên (nếu có) và gửi về email hoặc Zalo sau:
+ Email nhận phiếu điều chỉnh: lethiphuongthao@lqddn.edu.vn
+ Zalo nhận phiếu điều chỉnh: 0968879025.
- Đối với trường hợp thí sinh điều chỉnh tăng số lượng nguyện vọng ĐKXT
so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, thí sinh viết phiếu điều chỉnh như
trên và nộp phí đối với số nguyện vọng tăng thêm (25.000đ/nguyện vọng). Tài
khoản ngân hàng chuyển khoản đăng ký thêm nguyện vọng là:
+ Ngân hàng Á Châu – ACB, chi nhánh Đà Nẵng
+ Số TK: 14920197
+ Chủ tài khoản: LE THI PHUONG THAO.
(Nhà trường sẽ chuyển phí thay đổi số nguyện vọng này về Bộ GDĐT)
- Sau khi có email/zalo của Phòng giáo vụ xác nhận đã tiếp nhận và đã đăng
ký thêm nguyện vọng, thí sinh đăng nhập vào tài khoản của mình tại địa chỉ
http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để thực hiện điều chỉnh nguyện vọng
ĐKXT. Thí sinh phải thực hiện hết quy trình điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT
trực tuyến và đăng nhập lại để kiểm tra kết quả đã điều chỉnh.
Trên đây là hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, khu vực ưu tiên,
đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh năm 2021, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân
viên và thí sinh nghiên cứu kỹ văn bản, hướng dẫn thông tin do Bộ giáo dục phát
hành để điền vào phiếu Điều chỉnh bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào
đại học; cao đẳng ngành GDMN và điều chỉnh sai sót thông tin thí sinh và một
số thay đổi về đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh đại học theo quy chế tuyển
sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng (sư phạm) được sửa đổi bổ sung bởi thông tư
16/2021/TT-BGDĐT (MỚI CÓ HIỆU LỰC) so với thông tư 09/2020/TTBGDĐT để thực hiện đúng nội dung và quy trình. Trong quá trình thực hiện,
nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc gặp trục trặc về mặt kĩ thuật thì lập tức liên hệ
Phòng giáo vụ để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Web;
- BGH, G vụ;
- GVCN, HS khối 12 NH 2020-2021;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Lê Vinh
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Phụ lục: PHIẾU ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT
TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN VÀ ĐIỀU CHỈNH
SAI SÓT THÔNG TIN THÍ SINH
Kèm theo Công văn số 1444 /BGDĐT-GDĐH ngày 14/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
SỞ GDĐT…….….......................
MÃ SỞ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU SỐ 1
(Nơi tiếp nhận lưu)

SỐ PHIẾU:

:

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC ƯU TIÊN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, SỐ NGUYỆN
VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
.................................................................... ...... ........... ..Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

ngày

tháng

năm

3. Số CMND/Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi)
4. Số báo danh (trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT)
5. Số điện thoại (hồ sơ đăng ký dự thi)……………………………..……..
6. Địa chỉ Email: …………………………..…….
B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN
7. Đề nghị điều chỉnh

Khu vực ưu tiên tuyển

Đối tượng ưu tiên

chế độ ưu tiên:

sinh:

tuyển sinh:

8. Số nguyện vọng đăng kí ban đầu:

Bằng chữ: ......................................................

9. Số nguyện vọng điều chỉnh tăng:

Bằng chữ: ......................................................

10. Tổng số nguyện vọng sau điều chỉnh:

Bằng chữ: ......................................................

C. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm.
Ngày
tháng năm 20.....
NƠI NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày
tháng năm 2021
Chữ ký của thí sinh
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PHIẾU ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN VÀ ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT THÔNG
TIN THÍ SINH
(Kèm theo Công văn số:1444 /BGDĐT-GDĐH ngày 14 / 04 /2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

SỞ GDĐT…….….......................
MÃ SỞ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU SỐ 2
(Thí sinh lưu)

SỐ PHIẾU:

:

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC ƯU TIÊN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, SỐ NGUYỆN
VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN
B. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
.................................................................... ...... ........... ..Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

ngày

tháng

năm

3. Số CMND/Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi)
4. Số báo danh (trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT)
5. Số điện thoại (hồ sơ đăng ký dự thi)……………………………..……..
6. Địa chỉ Email: …………………………..…….
B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN
7. Đề nghị điều chỉnh

Khu vực ưu tiên

Đối tượng ưu tiên

chế độ ưu tiên:

tuyển sinh:

tuyển sinh:

8. Số nguyện vọng đăng kí ban đầu:

Bằng chữ: ......................................................

9. Số nguyện vọng điều chỉnh tăng:

Bằng chữ: ......................................................

10. Tổng số nguyện vọng sau điều chỉnh:

Bằng chữ: ......................................................

C. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm.
Ngày
tháng năm 20.....
NƠI NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày
tháng năm 2021
Chữ ký của thí sinh
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HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU PHIẾU ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC ƯU
TIÊN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, SỐ NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO
ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN
1. Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin
trong Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng.
2. Mục 7: "Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên": Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên
tuyển sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" thì đánh dấu X vào ô "Đề nghị điều chỉnh
chế độ ưu tiên", đồng thời nếu điều chỉnh ưu tiên khu vực thì trong mục "Khu vực ưu tiên
tuyển sinh" điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu
tiên của thí sinh được hưởng; nếu điều chỉnh ưu tiên đối tượng thì trong mục "Đối tượng ưu
tiên tuyển sinh" điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của
thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống). Thí sinh phải nộp các
minh chứng để được hưởng các chế độ ưu tiên theo quy định.
3. Mục 8, 9, 10: Nếu thí sinh tăng thêm nguyện vọng so với ban đầu thì nhập thông tin
vào các mục này, đồng thời nộp lệ phí đối với số nguyện vọng tăng thêm cho điểm tiếp nhận.
Điểm tiếp nhận nhập nhập số nguyện vọng tăng thêm lên hệ thống, sau đó thí sinh vào hệ
thống để tự đăng ký xét tuyển trực tuyến.
MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, TUYỂN SINH CAO ĐẲNG (SƯ PHẠM)
ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG BỞI THÔNG TƯ 16/2021/TT-BGDĐT (MỚI CÓ HIỆU
LỰC) SO VỚI THÔNG TƯ 09/2020/TT-BGDĐT
Đối
tượng Theo Thông tư 09/2020
ưu tiên
06
+ 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/NĐ-CP 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

Theo Thông tư 16/2021

Nội dung thay đổi

Ghi chú

+ Thương binh, bệnh
binh, người có "Giấy chứng
nhận người được hưởng
chính sách như thương binh;
+ Quân nhân; sĩ quan, hạ
sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ
trong Công an nhân dân tại
ngũ được cử đi học có thời
gian phục vụ từ 12 tháng trở
lên tại Khu vực 1;
+ Quân nhân; sĩ quan, hạ
sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ
trong Công an nhân dân tại
ngũ được cử đi học có thời
gian phục vụ từ 18 tháng trở
lên;
+ Quân nhân; sĩ quan, hạ
sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ
trong Công an nhân dân đã
xuất ngũ, được công nhận
hoàn thành nghĩa vụ phục
vụ tại ngũ theo quy định

Các đối tượng ưu tiên
quy định tại điểm i,
k, l, m khoản 1 Điều
2 Pháp lệnh số
26/2005/PLUBTVQH11 ngày 29
tháng 6 năm 2005
được sửa đổi, bổ
sung theo Pháp lệnh
số
04/2012/UBTVQH13
ngày 16 tháng 7 năm
2012 của Ủy ban
thường vụ Quốc hội
về việc ưu đãi người
có công với cách
mạng không còn là
đối tượng ưu tiên số
03 theo quy định
tuyển sinh ĐH, tuyển
sinh CĐ (ngành sư
phạm) hiện nay.

Nếu thí sinh đã
đăng ký đối
tượng ưu tiên 03
phải rà soát xem
có còn thuộc
diện ưu tiên 03
nữa hay không,
nếu không còn
ưu tiên thì viết
phiếu điều chỉnh
để điểm tiếp
nhận cập nhật
lên hệ thống
QLT của Bộ
GDĐT.

