
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐAIH HỌC CHÍNH QUY 

ĐỢT 2 NĂM 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

 

1. Đăng ký hồ sơ xét tuyển vào đại học chính quy Trường Đại học Vinh 

năm 2022 

Bước 1: Thí sinh có nhu cầu đăng ký tuyển sinh vào trường Đại học Vinh cần 

thực hiện đăng ký hồ sơ bằng cách truy cập website có địa chỉ: 

https://tuyensinhchinhquy.vinhuni.edu.vn/ 

Bước 2: Tại giao diện website:  

- Thí sinh nhập đầy các thông tin cá nhân. Sau đó Tích vào 

 

 

Hình 1: Giao diện cập nhật thông tin cá nhân 

Bước 3: Lựa chọn nguyện vọng và ghi kết quả học tập 

- Sau khi cập nhật thông tin cá nhân thành công tích vào 

 để lựa chọn nguyện vọng đăng ký 

- Nhập đúng kết quả học tập theo học bạ. 

- Nhấn   để hoàn tất bước đăng ký.  

https://tuyensinhchinhquy.vinhuni.edu.vn/


 

Hình 2: Giao diện chọn ngành và ghi kết quả học tập 

Lưu ý: Thí sinh có thể đang ký nhiều ngành xét tuyển để lựa chọn 

Bước 4: Cập nhật minh chứng 

- Tích vào  

Xuất hiện hộp thoại 

 

- Lựa chọn loại minh chứng sau đó tích vào  để chọn loại minh 

chứng cần tải lên 

- Sau đó ấn  để hoàn tất. 

 



Bước 5: Nộp lệ phí 

 

Hình 2: Giao diện ngành nộp lệ phí 

- Click  để nộp lệ phí xét tuyển. 

Lưu ý: Lệ phí thu cho tất cả các nguyện vọng đã đăng ký 

 

Bước 6: Xem lại thông tin hồ sơ  

- Truy cập website có địa chỉ 

https://tuyensinhchinhquy.vinhuni.edu.vn/ 

- Tích vào   

Xuất hiện hộp thoại 

 

Nhập Email và số điện thoại đã khai báo trong thông tin cá nhân. 

Trên đây là bản hướng dẫn đăng ký, cập nhật hồ sơ tuyển sinh đại học chính 

quy đợt 2 vào Trường Đại học Vinh. Xin trân trọng cảm ơn. 

 

https://tuyensinhchinhquy.vinhuni.edu.vn/

