
HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN 

I . CHUẨN BỊ: 

B1: XEM MÃ HỒ SƠ.  

- Truy cập địa chỉ website : http://14.161.46.138:8000/. Kết quả như hình 1 

 

Hình 1 

- Nhập số CMND hoặc thẻ CCCD → bấm vào nút Search → Ghi nhớ dãy số Mã hồ sơ trong 

phần thông tin thí sinh (khung màu đỏ) như hình dưới (hình 2) 

 
Hình 2 

B2: CHỤP HÌNH HOẶC SCAN CÁC GIẤY TỜ (SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH,…): 

1. Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 (đối với thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021) 

* Lưu ý: khi chụp phải rõ dãy mã vạch và dãy số dưới mã vạch 

http://14.161.46.138:8000/


2. Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 

2021) 

3. Bản sao công chứng/Bằng tốt nghiệp THPT (đối với những thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 

2021);  

4. Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Chụp hình mặt trước 

5. Giấy khai sinh 

6. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Ví dụ : Nếu ĐTƯT là con thương binh thì chụp 

hình giấy chứng nhận thương binh của bố/mẹ + giấy khai sinh), NẾu ĐTƯT là dân tộc thiểu số 

thì chụp hình Giấy khai sinh + hộ khẩu). Lưu ý các giấy tờ chụp trên cùng 1 hình. 

* Lưu ý: Hình ảnh chụp các giấy tờ  trên phải được chụp rõ ràng. 

 

II. THỰC HIỆN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN  

Truy cập vào trang web http://14.161.46.138:76/#/Home , sau đó chọn vào Nhập học như hình dưới 

 

Hình 3 

 

BƯỚC 1 : TÌM KIẾM HỒ SƠ 

➢ Nhập Số CMND/CCCD hoặc Mã Hồ sơ (đã thực hiện ở Bước 1 Mục I) (Thông tin bắt buộc nhập). 

➢ Nhập ngày tháng năm sinh theo định dạng: ngày/tháng/năm (Thông tin bắt buộc nhập). 

➢ Nhập mã xác thực (hiển thị ở bên cạnh) (Thông tin bắt buộc nhập). 

➢ Bấm vào nút Tiếp tục (Xem hình dưới) 

http://14.161.46.138:76/#/Home


 

Hình 4 

BƯỚC 2: KIỂM TRA THÔNG TIN 

➢ - Sau khi tìm kiếm nếu Hồ sơ có tồn tại thông tin trong Hệ thống, màn hình sẽ xuất hiện như 

sau (hình 5): 

 

Hình 5 

➢ Thí sinh kiểm tra thông tin đã chính xác chưa, sau đó nhấp nút Tiếp tục để sang bước tiếp theo. 

➢ Trường hợp không tìm thấy thông tin tìm kiếm sẽ xuất hiện thông báo không có Hồ sơ trong 

hệ thống, thí sinh kiểm tra lại thông tin và thao thác lại. 

 

BƯỚC 3 : CẬP NHẬT HỒ SƠ 

- Khai báo thông tin liên hệ : Tỉnh, Quận/huyện, Xã/phường, Địa chỉ, Email, Số điện thoại. Tất cả 

các mục thí sinh bắt buộc phải điền (mục dấu *) như hình dưới (Hình 6) 



 

Hình 6 

- Khai báo thông tin Gia đình, Giám hộ: Họ và tên bố, Số điện thoại bố, Họ và tên mẹ, Số điện 

thoại mẹ. Tất cả các mục thí sinh bắt buộc phải điền (mục dấu *) như hình dưới (hình 7) 

 

Hình 7 

- Tải hình ảnh các giấy tờ đã chụp (thực hiện ở bước 2 mục I) theo như hình sau (hình 8): 

 

Hình 8 

• Lưu ý : Khi tập trung đến trường sau khi hết dịch bệnh, thí sinh nộp đầy đủ bản cứng hồ sơ 

nhập học theo qui định (Thí sinh xem “Hướng dẫn thủ tục nhập học nằm 2021” 

 

- Sau khi xong bấm vào nút tiếp tục để sang bước tiếp theo 

 

BƯỚC 4: THANH TOÁN 

- Thí sinh xem các khoản đóng tiền như hình dưới (Hình 9) 



 

Hình 9 

- Thí sinh  tiến hành nộp tiền bằng cách sử dụng Internet Banking hoặc Chuyển khoản với các 

thông tin chuyển khoản như sau : 

o Tên chủ tài khoản: Cơ sở II-Trường Đại học Lao động – Xã hội 

o Số tài khoản: 0251002888666  

o Tại ngân hàng: Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – CN 

Bình Tây 

o Địa chỉ: 129-129A Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, Thành Phố HCM 

o Lưu ý: Để tránh nhầm lẫn sinh viên chuyển khoản nhớ ghi rõ ở phần nội dung nộp 

tiền  đầy đủ thông tin: “Mã hồ sơ -  Họ và tên - Số CMND (CCCD)” 

Ví dụ: thực hiện chuyển khoản bằng Internet Banking của Vietcombank trên Smart phone như hình 

dưới 

  

Hình 10 

* Lưu ý: Thí sinh kiểm tra thật kỹ các thông tin : số tài khoản, số tiền, nội dung chuyển 

khoản,….trước khi chuyển khoản. Bảo mật thông tin. 

“0123” là Mã hồ sơ của thí sinh (thực hiện trong bước 1. Mục I) 

“Tran Van Ti” là họ tên của thí sinh 

“0873020003” số CMND hoặc thẻ CCCD của thí sinh 

- Sau khi chuyển khoản thành công lưu hình ảnh vào máy như hình sau (hình 11) : 



 

Hình 11 

 

Hình 12 

- Nhập Mã giao dịch (khung màu đỏ trong hình 11) vào Mã số chứng từ (khung mảu đỏ hình 

12). Phần này không bắt buộc nhập. 

- Chọn biểu tượng trong khung hình màu xanh lá cây (hình 12) để tải hình biên lai lên 

- Sau khi xong nhấn nút “Tiếp tục”  

 

BƯỚC 5: KẾT QUẢ 

 



 

* THÍ SINH LƯU Ý: SAU KHI HẾT DỊCH BỆNH. NHÀ TRƯỜNG SẼ THÔNG BÁO THÍ SINH LÊN TRƯỜNG 

NỘP BẢN CỨNG CÁC GIẤY TỜ (THÍ SINH THAM KHẢO “HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC NĂM 2021) 

VÀ THAM GIA HỌC TẬP CHÍNH THỨC TẠI TRƯỜNG. 

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 

 

 

 

 

 



MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT TẠM THỜI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU BẮNG TỐT NGHIỆP THPT 

 

 

 

 


