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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHẦN 1 - THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐĂNG KÝ DỰ THI
VÀ XÉT TUYỂN
I.

MỤC TIÊU KỲ THI
- ĐHQG-HCM tạo điều kiện để cho các thí sinh đã đăng ký thi THPT 2021 nhưng không
thể dự thi do ảnh hưởng của dịch bệnh tham dự kỳ thi ĐGNL đợt 2;
- Đánh giá năng lực học đại học của thí sinh;
- Đa dạng hoá hình thức tuyển sinh tại ĐHQG-HCM.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
- Thí sinh đã đăng ký thi THPT 2021 nhưng không thể dự thi do ảnh hưởng của dịch bệnh
muốn tham dự kỳ thi ĐGNL đợt 2 (theo đề nghị của Bộ GD&ĐT tại CV 3104).
III. DỰ KIẾN CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH
- 17/9/2021: Mở đăng ký dự thi và xét tuyển ĐGNL;
- 24/9/2021: Kết thúc đăng ký dự thi và xét tuyển ĐGNL;
- Trước ngày thi 07 ngày: Công bố Giấy báo dự thi trên hệ thống.
- Tháng 10/2021: Tổ chức thi ĐGNL;
- Sau ngày thi 05 ngày: Thông báo kết quả thi ĐGNL.
IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
- Để đăng ký dự thi và xét tuyển ĐGNL ĐHQG-HCM, thí sinh đăng ký trực tiếp tại trang
thông tin điện tử của kỳ thi tại địa chỉ: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.
*Lưu ý: Hướng dẫn cụ thể về việc Đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển được trình bày tại
Phần 2 của tài liệu này.
V. IN GIẤY BÁO DỰ THI
- Giấy báo dự thi sẽ có trong tài khoản cá nhân của thí sinh 07 ngày trước ngày thi. Thí
sinh đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang thông tin điện tử của Kỳ thi tại địa chỉ:
http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn để xem thông tin dự thi và chọn chức năng in Giấy
báo dự thi.
VI. LỆ PHÍ
1. Đăng ký dự thi: 200.000đ/thí sinh.
2. Đăng ký xét tuyển: 25.000đ/nguyện vọng.
(*) Lưu ý: Lệ phí thi đã đóng sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.
VII. NỘP LỆ PHÍ THI
- Trong bối cảnh dịch COVID, để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi, thí sinh
có thể nộp phí dự thi và xét tuyển qua một trong hai phương thức sau (Thông tin nộp
lệ phí được trình bày tại Phần 3 của tài liệu này):
▪ Phương thức 1: Chuyển khoản online đến một trong các tài khoản ngân hàng
(BIDV, VCB, OCB) của Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo.
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▪ Phương thức 2: Đóng phí trực tiếp tại địa điểm thi trên Giấy báo dự thi.

VIII. THỜI GIAN TRỰC ĐĂNG KÝ
- Thời gian làm việc của Văn phòng Trung tâm
Thời gian trực đăng ký
Từ ngày 17/9/2021 – 24/9/2021
(dự kiến)
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Giờ làm việc tại Văn phòng
- Sáng từ 08g00 đến 11g30
và trực Hotline
- Chiều từ 13g30 đến 16g00
(*) Lưu ý: Nếu cần liên hệ ngoài giờ làm việc, vui lòng gửi email đến địa chỉ:
thinangluc@vnuhcm.edu.vn hoặc gửi tin nhắn đến các số hotline của kỳ thi ĐGNL để được hỗ trợ.
IX. XEM ĐIỂM THI
- Thí sinh truy cập vào tài khoản cá nhân trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ:
http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn để xem điểm thi của mình.
X. THÔNG TIN LIÊN HỆ
1. Liên hệ: Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, ĐHQG-HCM
Văn phòng 1:
- Phòng 403, Nhà điều hành Đại học Quốc gia TP.HCM, Khu phố 6,
Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 37242.162.
Văn phòng 2:
- 546 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 39118.311.
2. Hotline: 0789.862.274 – 0343.889.759 – 0931.3444.36 – 0965.2000.83.
3. Email: thinangluc@vnuhcm.edu.vn
4. Website: http://cete.vnuhcm.edu.vn/thi-danh-gia-nang-luc.html
5. Facebook Đại học Quốc gia TPHCM: https://www.facebook.com/vnuhcm.info/
6. Facebook Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM:
https://www.facebook.com/groups/3086357711685550
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHẦN 2 - HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ XÉT TUYỂN
Để đăng ký dự thi, thí sinh thực hiện theo các bước sau:
Bước 1. Truy cập vào trang thông tin điện tử: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn
Bước 2. Chọn nút “Đăng ký” từ trang chủ (hình 2.1).

Hình 2.1. Trang chủ
Bước 3. Điền đầy đủ và chính xác các thông tin đăng ký dự thi theo yêu cầu (hình 2.2).
Các thông tin cá nhân sẽ được in trên Giấy báo dự thi và Giấy báo điểm, do vậy thí sinh cần kiểm
tra kỹ các thông tin trước khi lưu. Các thông tin email, số điện thoại được sử dụng để kích hoạt
tài khoản và để Ban tổ chức Kỳ thi liên hệ trong trường hợp cần thiết.
(*) Lưu ý:
- Thí sinh ko thuộc Danh sách đặc cách được Sở Giáo dục và Đào tạo gửi sẽ không xác
nhận thông tin đăng ký được.
- Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đăng ký thi. Các trường hợp sai thông tin
ảnh hưởng đến việc dự thi, kết quả thi và xét tuyển sẽ không được giải quyết trong mọi trường
hợp.
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Hình 2.2. Trang khai thông tin cá nhân để đăng ký dự thi
Bước 4. Nhấn vào nút “Tôi không phải là người máy” và chọn các hình theo yêu cầu và nhấn
“Xác minh” (hình 2.3).
Nếu không xuất hiện bước này, thí sinh vui lòng bỏ qua.

Hình 2.3. Trang bảo mật
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Sau đó, hệ thống đăng ký sẽ tự động gửi email cho thí sinh (email đã đăng ký trong Phiếu đăng
ký dự thi trên trang thông tin điện tử – hình 2.2).

Hình 2.4. Thông báo đăng ký thành công
(*) Lưu ý:
- Thí sinh ko thuộc Danh sách đặc cách được Sở Giáo dục và Đào tạo gửi sẽ không xác
nhận thông tin đăng ký được.
Bước 5. Kích hoạt tài khoản
Thí sinh truy cập vào email đã đăng ký dự thi và mở email do Kỳ thi gửi. Nếu không nhận được
thư trong thư mục Hộp thư đến, thí sinh cần kiểm tra Hộp thư Spam. Email thí sinh nhận được
bao gồm đường link kích hoạt và mã hồ sơ (hình 2.5).
*Lưu ý: Mã hồ sơ gồm 9 ký tự, thí sinh cần lưu mã hồ sơ này để tra cứu sau này.
Thí sinh nhấn vào chữ “tại đây” trong email để kích hoạt tài khoản.

Hình 2.5. Email kích hoạt tài khoản
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Bước 6. Thí sinh tạo mật khẩu theo hướng dẫn, sau đó nhấn “Xác nhận” (hình 2.6).
Tên đăng nhập là số Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu mà thí sinh đã
đăng ký với Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thí sinh cần tạo mật khẩu theo yêu cầu và ghi nhớ để có thể đăng nhập tài khoản.
*Lưu ý: Thí sinh dùng bộ gõ tiếng Anh và tắt chức năng “Caps Lock” khi nhập mật khẩu.

Hình 2.6. Tạo mật khẩu đăng nhập
Bước 7. Đăng nhập bằng cách nhập số Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ
chiếu và mật khẩu đã tạo ở bước 6 (hình 2.7).

Hình 2.7. Các bước đăng nhập tài khoản
*Lưu ý: Thí sinh dùng bộ gõ tiếng Anh và tắt chức năng Caps Lock khi nhập mật khẩu.
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Bước 8. Sau khi đã đăng nhập được vào trang cá nhân, thí sinh chọn đợt đăng ký thi Đánh giá
năng lực tại ĐHQG-HCM, nhấn “Đăng ký mới” (hình 2.10).

Hình 2.10. Chọn đợt trong danh sách đợt thi
Bước 9. Chọn Đăng ký dự thi
Thí sinh chọn nút “Đăng ký dự thi” (hình 2.11).

Hình 2.11. Đăng ký dự thi

Màn hình cửa sổ các địa điểm thi sẽ hiện ra để thí sinh chọn nơi dự thi. Thí sinh nhấn nút chọn
nơi dự thi và nhấn nút “Đăng ký dự thi” (hình 2.12).

Hình 2.12. Chọn nơi dự thi
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Sau khi đăng ký nơi dự thi, thông tin nơi đăng ký dự thi sẽ được hiển thị ở bảng phía dưới (hình
2.13).

17/9/2021
/9/2021

/2021
Hình 2.13. Danh sách đăng
ký

(***) Nếu thí sinh muốn đổi nơi dự thi thì cần nhấn “Hủy đăng ký” trước khi đăng ký nơi dự
thi mới. Sau đó, thực hiện lại bước 9.
Bước 10. Chọn Đăng ký nguyện vọng xét tuyển
Thí sinh chọn nút “Đăng ký xét tuyển” (hình 2.14).

Hình 2.14. Đăng ký xét tuyển

Màn hình cửa sổ chọn Ngành/Nhóm ngành theo Trường/Khoa/Viện/Phân hiệu. Thí sinh chọn
từng nguyện vọng xét tuyển theo từng Trường/Khoa/Viện/Phân hiệu, nhấn nút “Thêm nguyện
vọng vào danh sách đăng ký” (hình 2.15).
(*) Lưu ý:
- Mỗi thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào các Trường/Khoa/Viện/Phân hiệu của
ĐHQG-HCM (gọi tắt là đơn vị), các nguyện vọng này phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên
từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
- Thí sinh chỉ được đăng ký tối đa không quá 3 nguyện vọng trong cùng một đơn vị.
- Thí sinh chỉ có thể trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các
nguyện vọng đã đăng ký.

Hình 2.15. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo Trường/Khoa/Viện/Phân hiệu
11

Sau khi đăng ký các nguyện vọng xét tuyển, thông tin các nguyện vọng sẽ được hiển thị ở bảng
phía dưới (xem hình 2.16).

17/9/2021/

9/2021/
2021
17/9/2021
17/9/2021/
17/9/2021/
17/9/2021
17/9/2021/
//9/2021

/2021

Hình 2.16. Danh sách đăng ký
Trường hợp muốn thay đổi thứ tự ưu tiên các nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “Sắp xếp lại thứ
tự nguyện vọng” và thực hiện sắp xếp lại thứ tự ưu tiên các nguyện vọng (hình 2.17)

Hình 2.17. Sắp xếp thứ tự nguyện vọng
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Sau khi thực hiện đăng ký chọn địa điểm thi và đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh cần nhấn
“Xác nhận hoàn tất” để hoàn thành các bước đăng ký (hình 2.20)

Hình 2.20. Hoàn tất đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển
Bước 11. Sau khi hoàn tất đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh Chọn nút “In Phiếu Đăng
ký xét tuyển” tại Trang cá nhân (hình 3.1).

Hình 3.1. In Phiếu đăng ký xét tuyển
Bước 2. Chọn nút “In thông tin”  In phiếu, ký và ghi rõ họ tên trên phiếu (hình 3.2)

Hình 3.2. In phiếu, ký tên trên phiếu
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Bước 3. Cập nhật ảnh phiếu Đăng ký xét tuyển lên hệ thống tại nút Trang 1 và Trang 2 (nếu các
nguyện vọng chỉ trong 1 trang chỉ cần cập nhật trên trang 1) (hình 3.3)

Hình 3.3. Cập nhật Phiếu đăng ký xét tuyển
(*) Lưu ý:
- Thí sinh không cần nộp hồ sơ giấy (Phiếu đăng ký xét tuyển) mà chỉ cần cập nhật hình Phiếu
đăng ký xét tuyển (đã ký tên) lên hệ thống. Phiếu đăng ký xét tuyển bản gốc (bản giấy có ký
tên) sẽ được nộp khi thí sinh trúng tuyển và làm thủ tục nhập học tại đơn vị của ĐHQG-HCM
mà thí sinh trúng tuyển.
- Nếu thí sinh không cập nhật Phiếu đăng ký xét tuyển lên hệ thống thì xem như hồ sơ không
hợp lệ và không đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào các đơn vị của ĐHQG-HCM bằng kết quả
kỳ thi ĐGNL.
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
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PHẦN 3 - HƯỚNG DẪN ĐÓNG LỆ PHÍ
Thí sinh có thể đóng lệ phí dự thi Đánh giá năng lực thông qua một trong hai phương thức sau:
- Phương thức 1: thanh toán online qua ngân hàng.
- Phương thức 2: thanh toán trực tiếp tại điểm thi trên Giấy báo dự thi.

I.

PHƯƠNG THỨC 1: THANH TOÁN ONLINE QUA NGÂN
HÀNG

Thí sinh chuyển tiền lệ phí thi đến một trong ba ngân hàng của Trung tâm như sau:
1. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
2. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB).
Bước 1. Sau khi hoàn tất chọn Đăng ký dự thi và chọn phương thức thanh toán “Chuyển khoản
qua ngân hàng” (xem hình 4.1).
- Thí sinh chọn phương thức thanh toán “Chuyển khoản qua ngân hàng” và chọn một
trong ba ngân hàng. Sau đó, nhấn “Xác nhận”. Tiếp tục nhấn “Xác nhận hoàn tất” để
được chuyển đến trang thông tin về lệ phí thi.

17/09/2021

Hình 4.1. Chọn phương thức thanh toán “Chuyển khoản qua ngân hàng”
Bước 2. Thí sinh kiểm tra thông tin đăng ký, số tiền lệ phí và nộp đúng số tiền lệ phí khi
đăng ký trên hồ sơ qua internet banking ngân hàng

-

Thí sinh chọn nút “In phiếu thông tin nộp tiền” để kiểm tra thông tin đăng ký và khai
các thông tin giống như trên mẫu phiếu thông tin nộp tiền (xem hình 4.2).
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200.000 (Hai trăm nghìn đồng)

Hình 4.2. Phiếu thông tin nộp tiền
-

Thí sinh có thể sử dụng internet banking của bất kỳ chi nhánh ngân hàng
nào để nộp lệ phí thi.

1. Trong trường hợp thí sinh nộp tiền qua internet banking (bằng ứng dụng
ngân hàng hoặc trên website), thí sinh cần khai các thông tin giống như
trên mẫu phiếu thông tin nộp tiền (trong đó nội dung chuyển tiền cần có:
Họ tên-CMND/CCCD/Hộ chiếu thí sinh (xem hình 4.2).
2. Thí sinh phải ghi chính xác, đầy đủ các thông tin ở phần nội dung chuyển
tiền giống như mẫu Phiếu thông tin nộp tiền.
3. Phí chuyển khoản sẽ do thí sinh chi trả.
⇨ Nếu sai nội dung chuyển tiền, thí sinh sẽ không được hệ thống tự
động xác nhận thanh toán.

200.000VNĐ

Bước 3. Sau khi nộp tiền, Thí sinh cập nhật hình ảnh biên lai nộp tiền lên trang thông tin điện tử.
Sau 03 ngày kể từ ngày đóng tiền, thí sinh có thể kiểm tra tình trạng thanh toán trên trang thông
tin điện tử.
-

Thí sinh bắt buộc phải Cập nhật hình ảnh lịch sử giao dịch qua internet banking (trong
đó có nội dung chuyển tiền gồm Họ tên-CMND/CCCD/Hộ chiếu thí sinh) bằng cách
nhấn vào “Cập nhật” và tải hình ảnh lên tài khoản đăng ký trực tuyến.
200.000

Hình 4.3. Kiểm tra thông tin hồ sơ
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Trong vòng 03 ngày kể từ ngày thí sinh đóng tiền và làm đầy đủ các bước theo đúng hướng dẫn
ở trên, hồ sơ của thí sinh sẽ được xác nhận là “Đã thanh toán” trên trang thông tin điện tử đăng
ký dự thi ĐGNL (như hình 4.4) . Nếu quá 03 ngày, thông tin của thí sinh trên trang thông tin điện
tử chưa được cập nhật, thí sinh vui lòng liên hệ với Trung tâm qua một trong những cách sau:
- Gửi hình lịch sử giao dịch qua internet banking vào email của Trung tâm:
thinangluc@vnuhcm.edu.vn
- Gọi điện thoại đến số: (028)27242162
Hoặc hotline: 0789.862.274 - 0343.889.759 - 0965.200.083 - 0931.344.436
- Đến liên hệ trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6,
Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

15/09/2021 09:19

Hình 4.4. Tình trạng hồ sơ đã thanh toán

II. PHƯƠNG THỨC 2: THANH TOÁN TRỰC TIẾP TẠI ĐIỂM
THI TRÊN GIẤY BÁO ĐIỂM
Bước 1. Sau khi đăng ký nơi dự thi, thí sinh chọn phương thức đóng lệ phí “Thanh toán trực
tiếp tại điểm thi”. Sau đó, nhấn “Xác nhận hoàn tất” (xem hình 4.5).

15/09/2021 09:19

Hình 4.4. Chọn phương thức thanh toán trực tiếp tại điểm thi và xác nhận
Bước 2. Thí sinh kiểm tra thông tin đăng ký, số tiền lệ phí và nộp đúng số tiền lệ phí khi
đăng ký trên hồ sơ tại điểm thi trên Giấy báo dự thi
-

Thí sinh chọn nút “In phiếu thông tin nộp tiền” và nhấn nút “In thông tin”. Ngày thi,
thí sinh cầm phiếu này đến địa điểm thi nộp tiền và khai các thông tin giống như trên
mẫu phiếu thông tin nộp tiền (xem hình 4.6).
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200.000 (Hai trăm nghìn đồng)

Hình 4.6. Phiếu thông tin nộp tiền
Sau khi kết thúc thời gian thi, hồ sơ của thí sinh sẽ được xác nhận là “Đã thanh toán” trên trang
thông tin điện tử đăng ký dự thi đánh giá năng lực (như hình 4.7). Nếu thông tin của thí sinh trên
trang thông tin điện tử không được cập nhật, thí sinh vui lòng liên hệ với Trung tâm qua một
trong những cách sau:
- Gửi hình biên lai thu tiền vào email của Trung tâm: thinangluc@vnuhcm.edu.vn
- Gọi điện thoại đến số: (028)27242162
Hoặc hotline: 0789.862.274 - 0343.889.759 - 0965.200.083 - 0931.344.436
- Đến liên hệ trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6,
Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

15/09/2021 09:19

Hình 4.7. Tình trạng hồ sơ đã thanh toán
*Lưu ý: Để hồ sơ được xem là hợp lệ, thí sinh cần làm đầy đủ các bước theo hướng dẫn và việc
xác nhận “Đã thanh toán” trên trang thông tin điện tử cần được hoàn tất chậm nhất trước khi
kết thúc thời gian thi.
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