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Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022 vào Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố 
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QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

➢ Bước 1: Thí sinh vào trang: https://xettuyen.hcmuaf.edu.vn/ và khai báo thông tin (Đây là 

bước quan trọng giúp thí sinh lấy được những thông tin cơ bản như mã tỉnh, mã quận (huyện), 

mã trường, mã ngành,..). Thí sinh nên chụp màn hình lại để kiểm tra và đối chiếu khi cần thiết. 

➢ Bước 2: Thí sinh in phiếu đăng ký trực tiếp từ hệ thống xuống và kiểm tra; nộp phiếu Đăng ký 

xét tuyển kèm theo hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

Lưu ý:  

1. Trường hợp thí sinh khai báo thông tin bị sai thì vui lòng sử dụng email đăng ký xét tuyển 

gửi email về Phòng Đào tạo (pdaotao@hcmuaf.edu.vn) với tiêu đề “MÃ HỒ SƠ_ĐIỀU 

CHỈNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN”. Ví dụ: Thí sinh có mã hồ sơ là 0001 thì 

soạn email với tiêu đề: “0001_ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN”. Thí 

sinh chỉ gửi email điều chỉnh khi có sai sót về mục I. THÔNG TIN THÍ SINH trong Phiếu 

đăng ký xét tuyển. Các trường hợp khác vui lòng đợi thông báo điều chỉnh của Trường. 

2. Trường hợp thí sinh KHÔNG THỂ IN được phiếu đăng ký xét tuyển thì có thể tải mẫu 

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022 (Dành cho phương thức xét tuyển học 

bạ bậc THPT) tại trang: https://ts.hcmuaf.edu.vn/ và viết tay theo mẫu. 

3. Mục số 3 của Phiếu đăng ký xét tuyển thí sinh chỉ ghi tên Tỉnh. Ví dụ: Thí sinh có nơi sinh 

tại Bệnh viện Từ Dũ thì nơi sinh sẽ điền là: Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Mục số 4 của Phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh điền nơi cấp theo nơi cấp thể hiện trong 

Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân. 

5. Mục số 5 của Phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh ghi đầy đủ theo Phiếu đăng ký. Trường hợp 

KHÔNG CÓ hộ khẩu thường trú tại các xã khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo danh 

mục của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì có thể bỏ trống ô mã xã (phường). 

6. Mục số 10 của Phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh ghi chính xác số điện thoại và email vì mọi 

thông báo của Trường sẽ được phản hồi qua số điện thoại và email này. 

➢ Bước 3: Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượt nguyện vọng đã đăng ký và theo thông báo 

của Phòng Kế hoạch Tài chính của Trường tại trang: https://ts.hcmuaf.edu.vn/. 

➢ Bước 4: Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo và gửi về Trường theo thông báo. 

Thí sinh có thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo qua số điện thoại 028. 3896. 3350 
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