
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 
    

 MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

 KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TẠI ĐHQG-HCM 
    

Câu hỏi  Câu trả lời 
    

Mục tiêu của kỳ thi -   Đánh giá năng lực học đại học của thí sinh; 

 -   Đa dạng hóa hình thức tuyển sinh tại ĐHQG-HCM; 

 -   Tăng thêm cơ hội trúng tuyển vào ĐHQG-HCM. 
    

Ngày thi và địa điểm thi? Về ngày thi Đánh giá năng lực tại ĐHQG-HCM năm 2021: 

 -  Tổ chức 02 đợt thi ĐGNL năm 2021; 

 -  Ngày thi ĐGNL chính thức: 28/3/2021 (đợt 1) và 18/7/2021 (đợt 2). 

 Về các địa điểm thi Đánh giá năng lực tại ĐHQG-HCM năm 2021: 

 Đợt 1: 

 -  TP. HCM, Bến Tre, An Giang, Bạc Liêu, Nha Trang, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột. 

 Đợt 2: 

 -  TP. HCM, Nha Trang, Đà Nẵng và An Giang. 

Kỳ thi ĐGNL có phải là kỳ thi bắt Kết quả thi ĐGNL là một trong những phương thức xét tuyển vào các đơn vị thành viên 
buộc để vào học ĐHQG-HCM ĐHQG-HCM. Năm 2021, ĐHQG-HCM dành dự kiến khoảng 40-60% tổng chỉ tiêu xét tuyển 
không? bằng hình thức thi đánh giá năng lực. Do vậy, Kỳ thi ĐGNL không phải là kỳ thi bắt buộc để 

 

 tuyển sinh vào ĐHQG-HCM. 

 Nếu thí sinh tham gia kỳ thi ĐGNL thì thí sinh sẽ có thêm cơ hội để xét tuyển vào các đơn vị 

 thành viên ĐHQG-HCM (Thí sinh vẫn được quyền đăng ký thêm các hình thức xét tuyển 

 khác). Kết quả xét tuyển bằng hình kết quả thi ĐGNL không ảnh hưởng đến các hình thức 

 khác. Ngoài ra, kết quả thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM cũng được gần 60 trường ĐH, CĐ ngoài 

 ĐHQG-HCM sử dụng để tuyển sinh đại học, cao đẳng.  
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Các mốc thời gian quan trọng của  -   15/01/2021: Mở đăng ký dự thi ĐGNL đợt 1; 
kỳ thi ĐGNL 2020?  -   05/3/2021: Kết thúc đăng ký ĐGNL đợt 1; 

  

  -   28/3/2021: Tổ chức thi ĐGNL đợt 1; 

  -   05/4/2021: Thông báo kết quả thi ĐGNL đợt 1; 

  - 04/5/2021:Mở đăng ký dự thi ĐGNL đợt 2; 

  - 04/5/2021: Mở đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL; 

  - 15/6/2021: Kết thúc đăng ký dự thi ĐGNL đợt 2; 

  - 15/6/2021: Kết thúc đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL; 

  - 18/7/2021: Tổ chức thi ĐGNL đợt 2; 

  - 23/7/2021: Thông báo kết quả thi ĐGNL đợt 2; 

  - 28/7/2021 – 10/8/2021 (dự kiến): Công bố kết quả xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL; 

  -   Thông báo nhập học bằng kết quả thi ĐGNL: theo thông báo của đơn vị xét tuyển. 

Đối tượng nào có thể đăng ký thi   Đối tượng đăng ký dự thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM là một trong hai đối tượng sau: 

ĐGNL tại ĐHQG-HCM?  -   Thí sinh đủ điều kiện dự thi THPTQG năm 2021 theo quy định của Bộ GD&ĐT; 

  -   Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc có bằng tốt nghiệp THPT. 
     

Đăng ký dự thi ĐGNL như thế   Thí sinh đăng ký thi trực tuyến tại trang thông tin điện tử 
nào?  http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn và làm các bước theo hướng dẫn. 

      

Lệ phí thi, lệ phí phúc khảo là  -   Lệ phí dự thi là 200.000đ/ thí sinh/lần thi. 

bao nhiêu? Đóng bằng hình thức  -   Lệ phí phúc khảo thi ĐGNL là 30.000/bài. 

nào?  -   Thí sinh có thể thanh toán bằng một trong ba phương thức như sau: 

     Thanh toán qua dịch vụ Payoo; 

     Thanh toán qua ngân hàng; 

     Thanh toán trực tiếp tại Văn phòng TTKT&ĐGCLĐT. 

Đăng ký xét tuyển dựa trên kết thi  1. Xét tuyển vào ĐHQG-HCM: 

ĐGNL như thế nào?  Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các đơn vị thành viên của ĐHQG-HCM trực tuyến tại địa 

  chỉ: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/ trong thời gian sau: 
     

  -   04/5/2021: Mở đăng ký xét tuyển vào ĐHQG-HCM; 

  -   15/6/2021: Kết thúc đăng ký xét tuyển vào ĐHQG-HCM. 

  Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sẽ được công bố trên website của đơn vị mà 

  thí sinh đăng ký xét tuyển. Thí sinh cần thường xuyên truy cập website của đơn vị để xem 

  thông tin, chuẩn bị và nộp hồ sơ theo đúng quy định. 
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     2. Xét tuyển vào các Trường ĐH, CĐ ngoài ĐHQG-HCM:  

     Thí sinh xem thông tin xét tuyển trên website của các Trường.  

     Danh sách các Trường có sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG- HCM để xét tuyển  
  được cung cấp tại website: http://cete.vnuhcm.edu.vn/thi-danh-gia-nang-luc.html.  
                  

Trường hợp thí sinh bỏ thi, không     Trường hợp thí sinh không thể tham dự kỳ thi đã đăng ký vì lý do cá nhân   hoặc các lý do   

tham gia thi và đi thi trễ sẽ được 
            

 khác, lệ phí dự thi, hồ sơ dự thi sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.    
giải quyết như thế nào? 

                  

    Mọi trường hợp vắng mặt trong ngày thi hoặc đi trễ giờ thi theo quy định được xem là thí  
      

   sinh bỏ thi.            

Đề thi đánh giá năng lực tại     Đề thi ĐGNL của ĐHQG-HCM được xây dựng theo cùng cách tiếp cận với các đề thi  

ĐHQG-HCM như thế nào?  đánh giá năng lực phổ biến trên thế giới như SAT (Scholastic Assessment Test) của Hoa kỳ  

  và đề thi TSA (Thinking Skills Assessment) của Anh.         

     Xét về cấu trúc, đề thi Đánh giá Năng lực của ĐHQG-HCM tích hợp được các kỹ năng  

  về đọc hiểu, phân tích vốn được nhấn mạnh ở đề thi SAT và kỹ năng tư duy phản biện và giải   

  quyết vấn đề của đề thi TSA.          

     Cụ thể, đề thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của  

  thí sinh như: sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. Nội dung đề thi   

  được tích hợp đầy đủ cả về mặt kiến thức cả về mặt tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ  

  kiện và các công thức cơ bản.          
       

Cấu trúc đề thi ĐGNL     Đề thi ĐGNL của ĐHQG-HCM gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là  

 150 phút, cấu trúc đề thi như sau:          
             

        Mục tiêu đánh giá Số câu Nội dung   
               

     Phần 1. Sử dụng ngôn ngữ          
              

     1.1. Tiếng Việt 20 Các câu hỏi, bài đọc đánh giá   
     

kiến thức văn học khả năng 
   

             

           dùng từ, khả năng đọc hiểu,   

     1.2. Tiếng Anh 20 khả năng phân tích bài viết   

           Tiếng Việt và Tiếng Anh   
               

     Phần 2. Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu         
          

     2.1. Toán học 10 Các vấn đề về toán phổ thông.   
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2.2. Tư duy logic 

 
10 

Các bài suy luận và xác định  
   các quy luật logic.  
       

      Các bài phân tích và chọn  

  
2.3. Phân tích số liệu 

 
10 

phương án trả lời tương ứng  
   với từng bảng số liệu cho  
       

      trước.  
         

  Phần 3. Giải quyết vấn đề     
        

  3.1. Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học  10    

  3.2. Vấn đề thuộc lĩnh vực vật lí  10 
Những vấn đề liên quan đến 

 
  

3.3. Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học 
 

10 
 

   
kiến thức khoa học xã hội và 

 

  
3.4. Vấn đề thuộc lĩnh vực địa lí 

 
10 

 

   
tự nhiên 

 
  

3.5. Vấn đề thuộc lĩnh vực lịch sử, chính trị, xã 
   

   
10 

   
  

hội 
    

       
         

  Tổng cộng  120    
         

  Đề thi ĐGNL mẫu có thể xem tại website:     

   http://cete.vnuhcm.edu.vn/thi-danh-gia-nang-luc.html  
    

Phân bố điểm của đề thi ĐGNL   Kết quả thi ĐGNL được xác định bằng phương pháp trắc nghiệm hiện đại theo Lý thuyết  

như thế nào? Ứng đáp Câu hỏi (Item Response Theory - IRT). Điểm của từng câu hỏi có trọng số khác nhau 

 tùy thuộc vào độ khó và độ phân biệt của câu hỏi.     

  Điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm, trong đó điểm tối đa phần Sử dụng ngôn ngữ 

 là 400 điểm, phần Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu là 300 điểm, phần giải quyết 

 vấn đề là 500 điểm.     
    

Điểm thi ĐGNL được công nhận   Điểm thi ĐGNL được công nhận trong vòng 12 tháng kể từ ngày tổ chức thi. 
trong thời gian bao lâu?         

    

Thông tin ưu tiên (khu vực ưu   Thí sinh khai thông tin ưu tiên theo đúng hướng dẫn của Quy chế tuyển sinh năm 2021 

tiên, đối tượng ưu tiên) trên hồ sơ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.     

thi ĐGNL có khác thông tin ưu   Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM: mức 
tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 

  

chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 (bốn mươi) điểm, giữa hai 
không? 

khu vực kế tiếp là 10 (mười) điểm (theo thang điểm 1200).  

   Thí sinh vui lòng cập nhật chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh 
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 năm 2021 của ĐHQG-HCM. 

      

Sử dụng kết quả thi ĐGNL tuyển Điều kiện chung để được xét tuyển vào ĐHQG-HCM là thí sinh đã tốt nghiệp trung học 
sinh vào ĐHQG-HCM năm 2021 phổ thông (THPT) và việc xét tuyển sẽ thực hiện theo nhiều phương thức khác nhau, trong đó 
như thế nào? có kết quả thi ĐGNL.  

 Năm 2021, dự  kiến  ĐHQG-HCM dành  khoảng  40%  tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm 

 ngành/chương trình cho phương thức xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL. Theo đó, thí sinh phải  

 dự thi và có kết quả thi kỳ thi kiểm tra năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức. 

 Để biết thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh của từng đơn vị và từng ngành, thí sinh 

 vui lòng truy cập website của đơn vị. 
    

Có bao nhiêu trường ĐH, CĐ sử Năm 2021, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi ĐGNL để đăng ký xét tuyển vào 10 đơn vị 
dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để trong ĐHQG-HCM và dự kiến gần 60 Trường ngoài ĐHQG-HCM, gồm có: 
tuyển sinh? -  Các đơn vị trong ĐHQG-HCM gồm có: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Tự nhiên,  

 Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Công nghệ 

 thông tin, Trường ĐH Quốc tế; Trường ĐH An Giang, Khoa Y, Viện Đào tạo Quốc tế và Phân 

 hiệu ĐHQG-HCM tại Tỉnh Bến Tre. 

 Các Trường ĐH, CĐ ngoài hệ thống ĐHQG-HCM gồm có gần 60 trường. Thông tin chi 

 tiết xem tại trang thông tin điện tử: http://cete.vnuhcm.edu.vn/thi-danh-gia-nang-luc.html 
    

Nếu thí sinh cần điều chỉnh thông Thí sinh có thể điều chỉnh thông tin cá nhân tại trang http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn 

tin thì cần làm gì? 
   

trong khoảng thời gian quy định bằng cách: Thí sinh đăng nhập tài khoản vào hồ sơ thi ĐGNL, 
 nhấn vào chữ “Chào, (họ tên thí sinh)” màu đỏ góc trên bên phải để về trang thông tin cá 
 nhân để điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh, thí sinh chọn Lưu và tiếp tục ở cuối trang để lưu. 
 Kể từ ngày đóng cổng đăng ký dự thi trên website https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/, thí 

 sinh không được quyền điều chỉnh các thông tin cá nhân. 

 Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin trên Giấy báo dự thi. Các thông tin 

 không chính xác ảnh hưởng đến việc tham gia dự thi hoặc ảnh hưởng đến kết quả thi, xét 

 tuyển của thí sinh đều không được xử lý. 

 Do    vậy    ngay    khi    được    cấp    tàikhoản    truy    cập    vào    website: 

 https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/, thí sinh cần truy cập và kiểm tra để đảm bảo tính chính 

 xác của các thông tin cá nhân. 

 Thí sinh có thể điều chỉnh thông tin cá nhân, thông tin ưu tiên (khu vực, đối tượng ưu tiên)  
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   trong thời gian dự kiến từ 04/5/2021 đến 15/6/2021 (thời gian đăng ký xét tuyển). 

     

ĐHQG-HCM có ban hành tài liệu   ĐHQG-HCM công bố đề thi mẫu minh hoạ tại trang web sau: 
ôn tập cho dạng này chưa? Nếu có   http://cete.vnuhcm.edu.vn/thi-danh-gia-nang-luc.html 
thì mua ở đâu? 

     

 Ngoài ra, ĐHQG-HCM không ban hành các tài liệu ôn tập dưới mọi hình thức, không tổ   

 chức luyện đề thi. ĐHQG-HCM chỉ đưa ra cấu trúc đề thi, mô tả đề thi và đề thi mẫu để Thầy 
 Cô, học sinh biết được dạng đề thi đánh giá lực của ĐHQG-HCM. 

Nếu thí sinh quên mật khẩu khi  Nếu thí sinh quên mật khẩu, vui lòng nhấn “Quên mật khẩu”. 

đăng nhập vào tài khoản cá nhân  Sau đó, thí sinh vui lòng nhập tên đăng nhập (số CMND/CCCD/Hộ chiếu) và nhập địa chỉ 
thì làm như thế nào? email tài khoản đã đăng ký. Nhấn “Xác nhận”. 

 

  Hệ thống đăng ký sẽ tự động gửi email cho thí sinh (email đã đăng ký trong Phiếu đăng ký  

 dự thi trên trang web). 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 xác nhận và mật 

 khẩu đăng nhập mới. 

  Thí sinh vui lòng nhấn vào đường dẫn xác nhận và thực hiện theo hướng dẫn. 

Thí sinh muốn đổi địa điểm thi  Trường hợp hồ sơ chưa xác nhận thanh toán, thí sinh có thể hủy phiếu thu tiền ở Bước 4, 

ĐGNL thì làm thế nào? chọn Chỉnh sửa thông tin đăng ký dự thi để trở lại Bước 3, sau đó chọn lại tỉnh/thành phố 

 muốn dự thi và làm tiếp theo hướng dẫn. 

   Trường hợp hồ sơ đã được xác nhận thanh toán, thí sinh vui lòng gửi email về Trung tâm 
 (thinangluc@vnuhcm.edu.vn) trước ngày 10/3/2021 (đợt 1) và 20/6/2021 (đợt 2) để được hỗ 
    

 trợ đổi địa điểm thi giúp thí sinh. 

Khi nào biết địa điểm thi, nhận   Giấy báo dự thi ĐGNL sẽ có trong tài khoản dự thi của thí sinh từ 01 tuần trước ngày thi. 
được số báo danh, Giấy báo dự thi  Thí sinh đăng nhập tài khoản và in Giấy báo dự thi để xem Số báo danh, địa điểm, phòng 
ĐGNL? thi cụ thể. 

Thí sinh đã đóng lệ phí thi ĐGNL, 
lệ phí xét tuyển kết quả thi ĐGNL  Nếu quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền, hồ sơ vẫn chưa được xác nhận trên website  
nhưng quá 03 ngày làm việc vẫn “Đã thanh toán”. 

chưa được xác nhận thanh toán thì   Thí sinh kiểm tra lại việc đóng tiền có thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn. Các lỗi 
phải làm thế nào?   thường gặp:    

  -   Thanh toán tiền qua chuyển khoản ngân hàng không đúng tên đơn vị Trung tâm Khảo 

   thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo, số tài khoản nhận, nội dung chuyển không ghi đúng  

   cú pháp (thiếu CMND/ họ tên thí sinh hoặc không ghi nội dung). 

  -   Số tiền thực đóng không khớp số tiền trên phiếu thanh toán (có thể do không trả phí 
    

 6   

http://cete.vnuhcm.edu.vn/thi-danh-gia-nang-luc.html
mailto:thinangluc@vnuhcm.edu.vn


 chuyển khoản) 

    Trường hợp chưa làm đủ các bước, thí sinh cần hoàn tất đầy đủ các bước theo hướng dẫn. 

    Trong trường hợp cần thiết, thí sinh có thể liên hệ với Trung tâm Khảo thí và Đánh giá 

  Chất lượng Đào tạo, ĐHQG-HCM  qua  các  số  hotline  0789.862.274 - 0343.889.759 

  - 0931.344.436 – 0965.200.083 (từ 08g00 đến 16g00) để được kiểm tra lại và xác nhận 

  thanh toán kịp thời. Đồng thời sính có thể xem thông tin đóng lệ qua tài khoản của mình. 

    Hạn chót để hồ sơ được xác nhận thanh toán là ngày 10/3/2021 (đợt 1) và 20/6/2021 (đợt 

 2).    
      

Thí sinh đã đóng lệ phí qua Payoo  Khi hồ sơ báo lỗi thanh toán bằng Payoo, thí sinh vui lòng gửi email về Trung tâm: 
nhưng xác nhận thanh toán hồ sơ thinangluc@vnuhcm.edu.vn, trong nội dung email cung cấp: Họ tên, số CMND, Hóa đơn giao 
báo lỗi là như thế nào?  dịch Payoo thanh toán thành công, Mệnh giá tiền mua mã và đính kèm hình chụp màn hình 

  báo lỗi thanh toán trên hồ sơ để Trung tâm gửi bộ phận kĩ thuật khắc phục lỗi. 
    

Xem kết quả điểm thi và thời hạn  Thí sinh có thể xem kết quả thi ĐGNL trên website http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/ (sau 

cấp giấy báo điểm như thế nào?  khi đăng nhập).   

  Thí sinh có thể đăng ký nhận Giấy báo điểm thi bằng các cách: 

  -   Đăng ký nhận Giấy báo điểm thi tại văn phòng TTKT&ĐGCLĐT (Văn phòng 1: Nhà 

  Điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM hoặc 

  Văn phòng 2: 546 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, TP.HCM) 

  -   Gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ liên lạc khi đăng ký tài khoản trên website. 

  Thí sinh phải đem theo Giấy báo dự thi và giấy tờ tùy thân để đối chiếu khi đến nhận Giấy  

 báo điểm nếu đăng ký nhận tại Văn phòng TTKT&ĐGCLĐT . 

  Nếu sau ngày thông báo kết quả trên website 07 đến 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, 

  chủ nhật) thí sinh không nhận được giấy báo điểm (nếu đăng ký nhận qua đường bưu điện) 

  thì  thí  sinh  cần  liên  hệ  với  TTKT&ĐGCLĐT  thông  qua  một  trong  các  số  hotline: 

  0789.862.274 – 0343.889.759 – 0931.344.436 – 0965.200.083 (từ 08g00 đến 16g00). 

  Trường hợp thí sinh cung cấp sai địa chỉ liên lạc, TTKT&ĐGCLĐT sẽ không gửi lại phiếu  

  báo điểm qua đường bưu điện. Thí sinh phải đến Văn phòng TTKT&ĐGCLĐT để nhận Giấy  

  báo điểm (khi đi đem theo Giấy báo dự thi và giấy tờ tùy thân để đối chiếu). Giấy báo điểm 

  sẽ được chuyển phát nhanh. 
   

Thí sinh đã thi ĐGNL nhưng  Thí sinh điền thông tin vào mẫu Đơn xin cấp lại giấy báo điểm thi in từ website 

chưa nhận được hoặc thất lạc  http://cete.vnuhcm.edu.vn/thi-danh-gia-nang-luc.html. 
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phiếu báo điểm qua đường Bưu 

điện về địa chỉ nhà làm sao? 

 

Sau đó, chụp hình Đơn gửi email về: thinangluc@vnuhcm.edu.vn để được Trung tâm 

hẹn ngày đến nhận trực tiếp tại cơ sở thí sinh đã chọn. 
  

Thí sinh có thể đến trực tiếp tại một trong hai Văn phòng của Trung tâm để điền Đơn xin 

cấp lại giấy báo điểm và được hẹn ngày đến nhận lại phiếu điểm. Riêng Văn phòng 1, thí 

sinh sẽ được nhận lại ngay phiếu báo điểm cấp lại. 
 

Trường hợp nhận thay phiếu báo điểm cấp lại cho thí sinh, người nhận thay thí sinh 
mang theo CMND/CCCD của mình để xác nhận.  

Lệ phí xét tuyển là bao nhiêu? 

Đóng bằng hình thức nào? 

- Lệ phí xét tuyển vào các đơn vị trong ĐHQG-HCM là 25.000đ/nguyện vọng. 

Thí sinh có thể thanh toán bằng một trong ba phương thức như sau: 

- Thanh toán qua dịch vụ Payoo; 

- Thanh toán qua ngân hàng; 

- Thanh toán trực tiếp tại Văn phòng TTKT&ĐGCLĐT. 

Thời điểm đăng ký xét tuyển vào 

các đơn vị thành viên ĐHQG-

HCM cũng như các đơn vị ngoài 

ĐHQG-HCM? 

1. Xét tuyển vào ĐHQG-HCM 

ĐHQG-HCM mở cổng đăng ký xét tuyển tại địa chỉ: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/ 

trong thời gian sau: 

- 04/5/2021: Mở đăng ký xét tuyển vào ĐHQG-HCM; 

- 15/6/2021: Kết thúc đăng ký xét tuyển vào ĐHQG-HCM; 

- 28/7/2021 – 10/8/2021 (dự kiến): Công bố kết quả xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL. 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sẽ được công bố trên website của đơn vị mà thí 

sinh đăng ký xét tuyển. Thí sinh cần thường xuyên truy cập website của đơn vị để chuẩn bị và 

nộp hồ sơ theo đúng quy định. 

Xét tuyển vào các Trường ĐH, CĐ ngoài ĐHQG-HCM: thí sinh xem thông tin trên website 

của các Trường. Danh sách các Trường có sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM để 

xét tuyển được cung cấp tại website: http://cete.vnuhcm.edu.vn/. 

Thí sinh có được điều chỉnh 

nguyện vọng xét tuyển không? 

Thí sinh được đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ 04/5/2021 đến 15/6/2021. 

 Nếu thí sinh chưa đóng lệ phí: thí sinh vẫn có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển 

(đăng  ký Thêm hoặc Hủy hoặc Thay đổi hoặc Sắp xếp thứ tự nguyện vọng).  
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Chi tiết xem file Hướng dẫn tại đây:  

https://drive.google.com/file/d/1W-w9HjsjgvrQXj3gLfulWi6EKEQiYvB/view 

 Nếu thí sinh đã đóng lệ phí (tình trạng hồ sơ trên hệ thống sẽ hiển thị “Đã thanh 

toán”): thí sinh không thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không thể đăng ký 

Thêm hoặc Hủy hoặc Thay đổi hoặc Sắp xếp thứ tự nguyện vọng). 

Trong trường hợp cần thiết, Thí sinh liên hệ TTKT&ĐGCLĐT để được hỗ trợ. 

Để cập nhật thông tin xét tuyển, thí sinh thường xuyên theo dõi website, fanpage của 

ĐHQG-HCM. 

Nếu tham gia kỳ thi ĐGNL này 

mà không trúng tuyển thì có còn 

cơ hội vào ĐHQG-HCM không? 

Năm 2021 các trường ĐH thành viên của ĐHQG-HCM, Khoa Y, Khoa Chính trị- Hành 

chính ĐHQG-HCM, Viện trực thuộc và Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre sử dụng 

nhiều phương thức tuyển sinh, trong đó có phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi ĐGNL.  

Thí sinh có thể tham gia một hoặc nhiều phương thức xét tuyển để tăng cơ hội vào học tại 

ĐHQG-HCM. 

Đăng ký xét tuyển vào bất kì 

ngành/nhóm ngành/chương trình 

nào của trường cũng phải tham dự 

kì thi ĐGNL đúng không? 

Năm 2021, các đơn vị của ĐHQG-HCM sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh, trong đó 

có phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi ĐGNL. Thí sinh có thể tham gia một hoặc nhiều 

phương thức xét tuyển để tăng cơ hội vào học tại ĐHQG-HCM. 

Năm 2021, dự kiến kết quả thi đánh giá năng lực được sử dụng để xét tuyển cho một số 

ngành/nhóm ngành/chương trình của các đơn vị trong ĐHQG-HCM. Nếu thí sinh đăng kí xét 

tuyển bằng kết quả thi ĐGNL thì thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ thi kiểm tra năng lực 

do ĐHQG-HCM tổ chức.  

Để biết thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh và các ngành sử dụng kết quả thi để xét 

tuyển, thí sinh vui lòng truy cập website của Trường. 

Nếu tham gia thi và xét tuyển 

theo kết quả kỳ thi này thì có được 

cộng điểm ưu tiên không? Và cộng 

như thế nào?  

Nếu thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM và dùng kết quả thi 

ĐGNL để xét tuyển vào các đơn vị của ĐHQG-HCM, điểm cộng ưu tiên thí sinh có thể tham 

khảo tại Quy chế tuyển sinh hàng năm của ĐHQG-HCM. 

Thông tin ưu tiên (khu vực ưu 

tiên, đối tượng ưu tiên) trên hồ sơ 

thi ĐGNL có khác thông tin ưu 

tiên của THPT QG không? 

 Không khác.  

Thí sinh được đăng ký bao nhiêu 

nguyện vọng? 

- Mỗi thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào 07 Trường,02 Khoa, 01 Viện, 01 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). 



- Trong đó, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng trong cùng một đơn vị. Không giới 

hạn số lượng đơn vị đăng ký. 

- Thí sinh chỉ có thể trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các 

nguyện vọng đã đăng ký. 

Nếu thí sinh đăng ký nguyện vọng của các Trường ngoài ĐHQG-HCM vui lòng xem hướng 

dẫn đăng ký trên website Trường. 

ĐHQG-HCM có bao nhiêu 

phương thức xét tuyển? 

ĐHQG-HCM có các phương thức xét tuyển cơ bản sau: 

1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

2. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM. 

3. Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

4. Xét tuyển bẳng kết quả thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2021. 

5. Xét tuyển bằng phương thức dùng kết quả các kỳ thi quốc tế. 

Ngoài ra, các trường thành viên của ĐHQG-HCM có những phương thức xét tuyển riêng của 

đơn vị, thí sinh vui lòng truy cập website của các đơn vị để biết. 

Năm 2021, dự kiến ĐHQG-HCM dành khoảng 40% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm 

ngành/chương trình cho phương thức xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


