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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Học viện Chính sách và Phát triển được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-

TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, là trường Đại học công lập thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân. Về tổ chức, Học viện trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ 

quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát 

triển và thống kê. Học viện đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và 03 ngành đào tạo đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng. 

Là cơ sở đào tạo sau Đại học trong lĩnh vực chính sách phát triển, kinh tế và quản 

lý, Học viện định hướng trở thành trường đại học có uy tín trong hệ thống giáo dục quốc 

dân về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và phản biện chính sách vĩ mô. Năm 2021, 

Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh vào học các ngành đào tạo: Ngành Kinh 

tế, Ngành Kinh tế quốc tế, Ngành Kinh tế phát triển, Ngành Quản trị kinh doanh, Ngành 

Tài chính – Ngân hàng, Ngành Quản lý Nhà nước, Ngành Luật Kinh tế, Ngành Kế toán, 

Ngành Kinh tế số. 

 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện 

Tài liệu hướng dẫn đăng ký xét tuyển này nhằm giúp thí sinh dễ dàng, thuận lợi 

trong quá trình làm hồ sơ cũng như đăng ký xét tuyển vào Học viện theo phương thức 

xét tuyển dựa trên kết quả học tập Trung học phổ thông. 

 

BAN CHỈ ĐẠO TUYỂN SINH 
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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. ĐỐI TƯỢNG: 

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp THPT năm 2021; 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; 

- Không bị vi phạm pháp luật; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

- Có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại khá trở lên. 

2. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 

Xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình chung học tập lớp 12 của các môn nằm trong 

tổ hợp xét tuyển của Học viện: 

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình cộng 03 môn thuộc tổ hợp 

xét tuyển (Điểm học tập lớp 12) từ 7,0 trở lên, riêng ngành QLNN từ 6,5 điểm. 

2. Cách tính điểm xét tuyển: 

Điểm xét tuyển = 

Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có) 

3 

- Điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng thực hiện theo quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

3. Nguyên tắc xét tuyển: 

- Xét tuyển theo ngành, chỉ tiêu của mỗi ngành và điểm xét tuyển của thí sinh; 

- Xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên. Mỗi thí sinh được đăng ký 03 nguyện vọng 
và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (NV1 ưu tiên cao nhất, sau đó là NV2 và NV3); 

- Thí sinh chỉ đỗ một nguyện vọng duy nhất, nếu đã đỗ một nguyện vọng sẽ không xét 
tiếp các nguyện vọng còn lại. 

3. THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Từ 10/06-30/06/2021 

Ghi chú: Học viên không nhận hồ sơ xét tuyển bản cứng 

4. LIÊN HỆ VÀ HỖ TRỢ 

Hotline: 024 37957368 /024 37473186 - Zalo: 0983878608 

Website: http//www.apd.edu.vn Email: tuyensinh@apd.edu.vn 

Facebook: http//www.facebook.com/hocvienchinhsachphattrien/  

hoặc http//www.facebook.com/tvtsapd/  



4 
 

MỤC LỤC 

LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................... 2 

I. THÔNG TIN CHUNG ........................................................................................... 3 

1. ĐỐI TƯỢNG: .................................................................................................... 3 

2. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ....................................................................... 3 

3. THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ......................... 3 

4. LIÊN HỆ VÀ HỖ TRỢ ...................................................................................... 3 

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG............................................................... 5 

1. LƯU ĐỒ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ................................................................ 5 

2. CÁC BƯỚC CHI TIẾT ..................................................................................... 5 

Bước 1: Lựa chọn mục đích sử dụng ................................................................ 9 

Bước 2: Khai báo Thông tin cá nhân .............................................................. 10 

Bước 3: Khai báo thông tin Quá trình học tập ở bậc THPT .......................... 10 

Bước 4: Đăng ký xét tuyển............................................................................... 11 

Bước 5: Kiểm tra và in phiếu xét tuyển .......................................................... 14 

III. CÁC CHỨC NĂNG KHÁC .............................................................................. 15 

 

  



5 
 

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG 
1. LƯU ĐỒ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 

 

2. CÁC BƯỚC CHI TIẾT 
2.1 Tạo và đăng nhập vào tài khoản thí sinh 

2.1.1 Tạo tài khoản thí sinh 

Thí sinh truy cập vào website http://xettuyen.apd.edu.vn để thực hiện nộp hồ sơ xét 

tuyển 

Thí sinh đăng ký tài khoản để thực hiện nộp hồ sơ xét tuyển bằng các thao tác sau 

- Bước 1: Thí sinh click vào Đăng ký ở màn hình đăng nhập để đăng ký tài khoản 

 
 

- Bước 2: Màn hình hiển thị form mẫu đăng ký, thí sinh nhập thông tin của mình 

vào các ô tương ứng để tạo tài khoản. Click vào Đăng ký ở cuối form để tạo tài 

khoản 
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- Bước 3: Thí sinh kiểm tra lại thông tin đăng ký, nếu thông tin đã chính xác chọn 

xác nhận thông tin và click vào Đăng ký để hoàn tất việc đăng ký tài khoản 
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- Bước 4: Sau khi đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ gửi thư kích hoạt vào tài khoản 

email mà thí sinh đăng ký. Thí sinh đăng nhập vào email đã đăng ký tài khoản, 

click vào Kích hoạt để kích hoạt tài khoản 

 

- Bước 5: Thí sinh click vào Đăng nhập để đăng nhập tài khoản vào hệ thống. 
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2.1.2. Đăng nhập vào tài khoản thí sinh 

Thí sinh có thể đăng nhập vào hệ thống bằng thao tác: Đăng nhập bằng tài khoản đăng 
ký 

- Thí sinh đã có tài khoản chứng minh nhân dân/căn cước công dân (CMD/CCCD) 
khi thí sinh đã đổi mật khẩu, thí sinh thực hiện đăng nhập vào hệ thống với địa 
chỉ email hoặc số CMND/CCCD 

 

 

2.2 Khai báo Hồ sơ thí sinh 
Sau khi đăng nhập thành công, thí sinh phải định danh tài khoản bằng việc nhập thông 
tin CMND/CCCD. 

2.2.1. Khai báo thông tin định danh tài khoản 

Thí sinh khai báo thông tin CMND/CCCD để định danh tài khoản, click vào Cập 
nhật để cập nhật thông tin CMND/CCCD 
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2.2.2. Khai báo Hồ sơ thí sinh 

Thí sinh sau khi định danh tài khoản xong chọn đánh dấu vào ô hàng Tôi đã đọc và 
chọn Bắt đầu đăng ký để bắt đầu thực hiện đăng ký xét tuyển. 

 

Sau khi chọn Bắt đầu đăng ký xong thí sinh thực hiện khai báo hồ sơ bằng các thao 

tác: 

 - Bước 1: Khai báo Thông tin cá nhân 

- Bước 2: Khai báo thông tin Quá trình học tập ở bậc THPT 

- Bước 3: Đăng ký xét tuyển 

- Bước 4: Kiểm tra và in phiếu 

Bước 1: Lựa chọn mục đích sử dụng 
Thí sinh click hàng Xét tuyển để xem chi tiết nội dung phương thức xét tuyển của học 

viện, click vào buton màu xanh dưới hàng để sang bước tiếp theo. 
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Bước 2: Khai báo Thông tin cá nhân 
Màn hình hiển thị form kê khai thông tin chi tiết của thí sinh 

 
 

 

Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào form kê khai và click sang bước tiếp theo. 

 

 

 

 
 

Bước 3: Khai báo thông tin Quá trình học tập ở bậc THPT 
 Thí sinh nhập đầy đủ thông tin học tập theo chú thích, hướng dẫn đính kèm: Nơi 

học THPT, Đối tượng tuyển sinh, Khu vực ưu tiên, Tổ hợp xét tuyển, Năm tốt 

nghiệp, Điểm TBC lớp 12, Hạnh kiểm cả năm, Hồ sơ học bạ, Đối tượng ưu tiên 
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Thí sinh khai báo đầy đủ thông tin vào form, click vào buton màu xanh để sang bước 
tiếp theo 

 

 

 

 
 

Bước 4: Đăng ký xét tuyển 
- Thêm nguyện vọng: Thí sinh click vào Thêm nguyện vọng để đăng ký nguyện 

vọng 
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- Thí sinh chọn ngành xét tuyển và tổ hợp xét tuyển, click vào Lưu để hoàn tất 

đăng ký xét tuyển 

 
- Chỉnh sửa nguyện vọng 

Thí sinh chọn vào nguyện vọng muốn chỉnh sửa, chọn button Chỉnh sửa ở cuối 

nguyện vọng cần chỉnh sửa 

 
Thí sinh sửa lại nguyện vọng mong muốn và chọn button Lưu để hoàn tất chỉnh 

sửa nguyện vọng 
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- Xóa nguyện vọng: Thí sinh chọn vào nguyện vọng muốn xóa, cuối hàng nguyện 

vọng hiển thị button Xóa click vào Có để xóa nguyện vọng khỏi danh sách 

 

 

- Đổi thứ tự nguyện vọng: Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh click vào dấu 

ba chấm ở mỗi nguyện vọng, kéo thay đổi thứ tự nguyện vọng theo mong muốn. 

Hoặc di chuột vào nguyện vọng muốn thay đổi và click vào mũi tên lên hoặc 

xuống. 

 

 

 

 

-  Lưu nguyện vọng: Thí sinh chọn button Lưu để lưu lại nguyện vọng khi 

sang bước tiếp theo. Click vào ô Bước 4/4 để sang bước tiếp theo 



14 
 

 

Bước 5: Kiểm tra và in phiếu xét tuyển 
 Xem trước phiếu đăng ký: 

 

-  Bước 1: Màn hình hiển thị tổng quan phiếu đăng ký xét tuyển mà thí sinh vừa 

tạo. Thí sinh chọn vào button Xem trước phiếu đăng ký để kiểm tra lại thông 

tin hồ sơ. 

 
 

- Bước 2: Hồ sơ sẽ được lưu về máy tính của thí sinh dưới dàng file PDF khi thí 

sinh chọn xem trước phiếu đăng ký. Thí sinh có thể in và lưu hồ sơ bản giấy. 

 

 

 

 

Nộp hồ sơ: 

- Bước 1: Thí sinh chọn vào button Nộp hồ sơ sau đấy click vào mục cam đoan, 

chọn Chấp nhận để hoàn tất việc nộp hồ sơ. 
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- Bước 2: Màn hình hiển thị thí sinh nộp hồ sơ thành công 

 

Lưu ý: Trong trường hợp thí sinh muốn chỉnh sửa hồ sơ khi đã khóa và nộp hồ sơ thì sẽ gọi 
điện trực tiếp cho nhà trường hoặc liên hệ trang tuyển sinh: 

 Fanpage tuyển sinh: http//www.facebook.com/tvtsapd/.  
 Điện thoại: 024 37957368/024 37473186 - Zalo: 0983878608 

III. CÁC CHỨC NĂNG KHÁC 
1. Giới thiệu 

Thí sinh có thể xem giới thiệu Tuyển sinh và đề án tuyển sinh 2021 của học viện bằng 

các thao tác 

Thí sinh click vào mục Giới thiệu và chọn Đề án và thông báo tuyển sinh để tham 

khảo. 

 
2.Thông tin cá nhân 

Thí sinh có thể thực hiện thao tác 

- Cập nhật CMND/CCCD 

- Chỉnh sửa thông tin tài khoản 

- Đổi mật khẩu 

2.1. Cập nhật CMND/CCCD 

Thí sinh click vào Cập nhật để cập nhật bổ sung CMND/CCCD ở bước khai báo hồ sơ. 
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2.2. Chỉnh sửa thông tin tài khoản 

Bước 1: Thí sinh click vào Chỉnh sửa ở cuối màn hình để chỉnh sửa thông tin tài khoản. 

 
Bước 2: Màn hình hiển thị form chỉnh sửa, thí sinh điền thông tin cần chỉnh sửa vào 

form. Click vào Cập nhật để hoàn tất việc chỉnh sửa. Thông tin tài khoản đã được chỉnh 

sửa thành công 

 
 

 

 

2.3. Đổi mật khẩu 
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Bước 1: Màn hình hiển thị form thay đổi mật khẩu, thí sinh điền mật khẩu cũ và 

mật khẩu mới vào ô tương ứng. Click vào Cập nhật để thay đổi mật khẩu. 

Bước 2: Màn hình sẽ trở về màn Đăng nhập sau khi Mật khẩu được cập nhật 

thành công 

 


