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PHẦN 6 - HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM THI 
 
 
 

 

Hình 6.1. Trang chủ 
 

*Lưu ý: Thí sinh dùng bộ gõ tiếng Anh và tắt chức năng Caps Lock khi nhập mật khẩu. 
 
 

 

Hình 6.2. Tra cứu hồ sơ (bước 1 nhập số CMND/CCCD/Hộ chiếu) 

Bước 1: Chọn nút “Đăng nhập” từ trang thông tin điện tử của Kỳ thi (xem hình 6.1). 

Bước 2: Nhập số CMND/CCCD/Hộ chiếu đã đăng ký, sau đó nhấn “Tiếp tục” và nhập mật 
khẩu. Nhấn “Đăng nhập” để đi đến trang cá nhân của thí sinh (xem hình 6.2 và 6.3). 



 

 
 

Hình 6.3. Tra cứu hồ sơ (bước 2 nhập mật khẩu) 
 
 

Thí sinh nhấn “Kết quả thi” để xem điểm thi Kỳ thi Đánh giá năng lực tại ĐHQG-HCM năm 
2022. 

 

Hình 6.4. Xem kết quả thi 

*Lưu ý: Giấy báo điểm thi ĐGNL sẽ bắt đầu được gửi qua đường bưu điện (theo địa chỉ liên lạc 
của thí sinh khi đăng ký tài khoản) trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết quả thi được thông báo 
trên trang thông tin điện tử http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/. Trong trường hợp thí sinh muốn 
đổi hình thức nhận Giấy báo điểm, thí sinh cần liên hệ với Trung tâm trong vòng 03 ngày kể tử 
ngày kết quả thi được thông báo trên trang thông tin điện tử để được hỗ trợ. 

Bước 3: Thí sinh xem kết quả thi (xem hình 6.4). 
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PHẦN 7 - HƯỚNG DẪN NHẬN GIẤY BÁO ĐIỂM THI 
 
 
 

Trong quá trình đăng ký thông tin cá nhân tại bước 1 của kỳ thi ĐGNL, thí sinh vui lòng 
chọn hình thức nhận Phiếu giấy báo điểm thi qua đường bưu điện bằng cách như sau: 

- Nhận qua đường bưu điện (xem hình 7.1): địa chỉ gửi qua đường bưu điện sẽ ghi theo 
địa chỉ mà thí sinh đã khai ở phần địa chỉ liên lạc 

 

Hình 7.1. Chọn nhận Phiếu báo điểm thi qua đường bưu điện 
 

*Lưu ý: 
1. Thí sinh cần ghi rõ địa chỉ liên lạc để thuận tiện cho việc gửi đúng Giấy báo điểm thi. 
2. Giấy báo điểm thi ĐGNL sẽ bắt đầu được gửi qua đường bưu điện (theo địa chỉ liên lạc của thí 
sinh khi đăng ký tài khoản) trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết quả thi được thông báo trên trang 
thông tin điện tử http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/. 
3. Trong trường hợp thí sinh muốn đổi hình thức nhận Giấy báo điểm, thí sinh cần liên hệ với 
Trung tâm trong vòng 03 ngày kể tử ngày kết quả thi được thông báo trên trang thông tin điện tử 
qua email thinangluc@vnuhcm.edu.vn hoặc các số điện thoại (028) 37242.162 - (028) 39118.311 
hoặc hotline: 0789.862.274 – 0343.889.759 – 0931.344.436 – 0965.200.083 – 0904.927.336 để 
được hỗ trợ kịp thời. 

 


