
HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN  

TRÊN HỆ THỐNG VÀ CHUẨN BỊ NHẬP HỌC NĂM 2022- ĐỢT 1 

(Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ) – Mã phương thức xét tuyển: 200) 

Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng (mã tuyển 

sinh XDN) thông báo các mốc thời gian công bố thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, đăng 

ký thông tin và nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống chung theo quy định của Bộ GD&ĐT 

và nhập học chính thức trình độ đại học khoá 2022 (đợt 1) như sau: 

1. Thông báo đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) 

Thời gian: từ ngày 15/07/2022 đến ngày 21/07/2022 

Phân hiệu thông báo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp 

THPT), thí sinh xem trên cổng thông tin trực tuyến tại địa chỉ:  

Website: http://tuyensinh.mucedanang.edu.vn/app/tracuu_kqts_cq_2022 

Sau đó gửi Thông báo đủ điều kiện trúng tuyển cho thí sinh trên email, tin nhắn và 

qua đường bưu điện cho thí sinh. 

2. Đăng ký xin cấp tài khoản cho các thí sinh đã tốt nghiệp THPT, Trung cấp (thí sinh 

tự do)  

Thời gian: từ ngày 12/07/2022 đến ngày 18/07/2022. 

Thí sinh đăng ký tài khoản theo mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân quy định của 

Bộ GD&ĐT và nộp phiếu tại điểm tiếp nhận (theo quy định và hướng dẫn của Sở Giáo dục 

và Đào tạo nơi thí sinh thường trú) để nhận thông tin tài khoản đăng nhập Hệ thống và 

đăng ký nguyện vọng xét tuyển. 

3. Đăng ký nguyện vọng học tại Phân hiệu trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT 

Thời gian: từ ngày 22/7/2022 đến trước 17 giờ 00 ngày 20/8/2022. 

Thí sinh đăng nhập vào Cổng thông tin trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tài 

khoản đã được cấp tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ 

Thí sinh chọn ngành và tổ hợp môn theo mã tuyển sinh XDN, phương thức xét kết quả 

học tập cấp THPT (học bạ), nguyện vọng đăng ký vào Phân hiệu là Nguyện vọng 1 (nguyện 

vọng cao nhất) để trúng tuyển chính thức vào trường.   

4. Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức đợt 1 và gửi giấy báo trúng 

tuyển 

Thời gian: Từ ngày 17/09/2022 đến ngày 21/09/2022. 

Phân hiệu công bố danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức trước 17 giờ 00 ngày 

17/09/2022, thí sinh xem trên cổng thông tin trực tuyến tại địa chỉ: 

Website: http://tuyensinh.mucedanang.edu.vn/ 

Hoặc Facebook: https://www.facebook.com/MuceDaNang 

Sau đó Phân hiệu gửi Giấy báo trúng tuyển qua đường bưu điện cho thí sinh. 
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5. Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT 

Thời gian: từ ngày 18/9/2022 đến trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022. 

6. Thời gian nhập học chính thức (nhập học trực tiếp tại Phân hiệu) 

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên - Phân 

hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thành phố Đà Nẵng.  

Địa chỉ: Số 544B, đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

Thời gian: Từ ngày 22/09/2022 - 30/09/2022  

- Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30;  

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00. 


