
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

TRANG ĐĂNG KÝ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

 

I. Đăng ký hồ sơ mới 

Bước 1: Chọn nút “Đăng ký mới” từ trang chủ (xem hình 1). 

Bước 2: Chọn đợt xét tuyển Đăng ký thi Đánh giá năng lực ĐHQG-TP.HCM, nhấn “Đăng ký” (xem 

hình 2). 

Bước 3: Nhập thông tin cá nhân.  

Sau khi nhập xong thông tin, thí sinh nhấn “Lưu và xác nhận email” (xem hình 3). Hệ thống 

sẽ yêu cầu thí sinh kích hoạt qua email (xem hình 4). Email thí sinh nhận được bao gồm đường 

link kích hoạt và mã hồ sơ (xem hình 5). 

*Mã hồ sơ gồm 6 ký tự, được dùng để tra cứu sau này, thí sinh cần nhớ mã hồ sơ này. 

Bước 4: Sau khi kích hoạt từ email, thí sinh tiếp tục truy cập website để bổ sung thông tin hồ sơ, địa 

điểm thi, trường nhận kết quả thi và phương thức thanh toán. (xem hình 6). 

Bước 5: Kiểm tra thông tin lần cuối và xác nhận hoàn tất (xem hình 7). 

▪ Trường hợp 1: Nếu thí sinh sau khi chọn phương thức thanh toán là trực tiếp/ngân hàng thì nhấn 

“Xác nhận hoàn tất” và tiếp tục thực hiện chỉ dẫn thanh toán. 

▪ Trường hợp 2: Nếu thí sinh chọn phương thức thanh toán qua ví Momo, thí sinh cần nhập số điện 

thoại và mã giao dịch* (sau khi đã đóng tiền trên ứng dụng). Sau đó, thí sinh nhấn “Xác nhận 

và thanh toán” để hoàn tất hồ sơ.   

*Thí sinh phải nhập đúng số tiền lệ phí thi khi mua mã giao dịch trên phần mềm Momo để mã 

giao dịch có hiệu lực khi xác nhận hoàn tất thanh toán cho hồ sơ dự thi của mình. 

Nếu có sai sót thông tin, thí sinh có thể quay lại các bước trước để chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đã hoàn 

chỉnh, thí sinh xác nhận hoàn tất. 

Lưu ý: sau khi xác nhận hoàn tất, hồ sơ sẽ không chỉnh sửa được nữa. Nếu cần thí sinh có thể tạo 

một bộ hồ sơ mới.  

II. Xem/ Hiệu chỉnh  

Bước 1: Chọn nút “Xem/ Hiệu chỉnh” từ trang chủ (xem hình 1). 

Bước 2: Nhập email đã đăng ký, sau đó nhập tiếp mã hồ sơ (xem hình 8). 

Bước 3: Thí sinh xem thông tin hồ sơ và tình trạng của hồ sơ (xem hình 9).  

Nếu hồ sơ chưa xác nhận hoàn tất thì thí sinh có thể tiếp tục chỉnh sửa.  

III. Thông báo/ Xem điểm. 

Bước 1: Chọn nút “Thông báo/ Xem điểm” từ trang chủ (xem hình 1). 

Bước 2: Nhập mã hồ sơ (xem hình 10). 

Bước 3: Thí sinh xem thông báo, kết quả thi (xem hình 10 và hình 11).  
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Hình 7. Xem và xác nhận hoàn tất hồ sơ 

 

II. Xem/ Hiệu chỉnh hồ sơ 

 

Hình 8. Tra cứu hồ sơ (bước 1 nhập email) 
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III. Xem thông báo/ kết quả thi 
 

 
Hình 10. Tra cứu thông báo, kết quả thi 

 

 

 
Hình 11. Giấy báo dự thi  


