UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 478/SGDDT-KT&KDCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 3 tháng 4 năm 2017

V/v: tăng cường hướng dẫn đăng ký
tuyển sinh và nhập thông tin thí sinh lên
hệ thống thi THPT quốc gia năm 2017.

Kính gửi:
- Ông (bà) Hiệu trưởng các trường THPT;
- Ông (bà) Giám đốc các TT GDTX huyện, thành phố.
Thực hiện thông báo của Cục Khảo thí – KĐCL về tình hình đăng ký dự thi
THPT quốc gia năm 2017, đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ và tiến độ cập
nhật thông tin của các trường lên hệ thống Quản lý thi quốc gia, để bảo đảm quyền
lợi của thí sinh và thực hiện đúng tiến độ, Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo các đơn vị
triển khai gấp các nội dung sau:
1. Tăng cường nhân lực cho bộ phận thu nhận, kiểm tra hồ sơ và nhập dữ
liệu đăng ký dự thi lên hệ thống. Thực hiện kiểm tra dữ liệu đã nhập với hồ sơ
đăng ký dự thi hàng ngày (ít nhất 1 ngày/1 lần) để bảo đảm không sai sót và không
bị tồn đọng hồ sơ.
2. Tổ chức cho học sinh kiểm tra ngay kết quả đăng ký dự thi, đăng ký xét
tuyển (đã cập nhật lên hệ thống) để kịp thời điều chỉnh ngay các sai sót (nếu có).
3. Tổ chức hướng dẫn học sinh kê khai các thông tin đăng ký xét tuyển: các
nguyện vọng (mã ngành, tên ngành, tổ hợp môn xét tuyển,..) đúng với thông tin
tuyển sinh đã được các trường ĐH, CĐ công bố tại Cổng thông tin tuyển sinh của
Bộ GDĐT tại địa chỉ: Thituyensinh.vn và Trang thông tin điện tử của cơ sơ sở
đào tạo; khắc phục tình trạng thí sinh khai sai bị hệ thống từ chối quyền đăng ký
xét tuyển do sử dụng các tài liệu hướng dẫn tuyển sinh không chính thống.
Nhận được công văn này, Sở đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc tổ
chức triển khai ngay. Nếu có gì vướng mắc, liên lạc ngay với sở (thông tin tuyển
sinh: đ/c Trường, tổ chức thi: đ/c Trung) để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KT-KĐCLGD;
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