
 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU 

Bước 1: Thí sinh chọn dự thi năng khiếu → Đăng ký 

 
 

 
 

Bước 2: Điền thông tin 

 
 

 

 

Trường hợp thí sinh 

chưa có tài khoản Gmail 

Chọn “chưa có tài khoản” 

Trường hợp thí sinh 

có tài khoản Gmail 

Chọn “Đăng nhập bằng Gmail” 

Tải ảnh lên / chụp ảnh 

Chỉnh sửa ảnh 

Chụp ảnh bằng webcam 

Lệ phí thi + Hình thức nộp 



 

Chức năng chỉnh sửa ảnh 

 
 

Chức năng chụp bằng webcam trên máy tính 

 
 

Sau khi kiểm tra chính xác các thông tin đã nhập → Lưu 

 
 

Bước 3: In phiếu đăng ký xét tuyển 

 

Sau khi tải ảnh lên, chọn công cụ 

để cắt ảnh 

- Kéo chọn vùng ảnh từ trên xuống 

- Cân chỉnh cân đối 

Chọn Apply → Save 

1.Chụp ảnh 

2.Lưu ảnh 



 

 
 
 

Bước 4: Điều chỉnh hồ sơ xét tuyển (nếu cần thiết) 

Thí sinh Đăng nhập vào trang xét tuyển bằng tài khoản Gmail hoặc Email đã đăng ký tại Bước 1 

 
 

Chọn lại  tương ứng phương thức xét tuyển tại bước 2 và chọn Sửa hồ sơ đăng ký 

 

 

Theo dõi tình trang hồ sơ 

 

 

Bước 5: Nộp hồ sơ 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI PHẢI NỘP: 

✓ Phiếu đăng ký dự thi (thí sinh in phiếu sau khi đăng ký trực tuyến, ký và ghi rõ họ tên).  

✓ Bản photocopy 2 mặt CMND/CCCD (không cần công chứng) 

✓ 01 phong bì có ghi rõ địa chỉ và điện thoại liên lạc của thí sinh. 

✓ 1 Ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6cm không quá 6 tháng 

✓ Bản photo minh chứng nộp lệ phí 

 

 

 

- Mới: hồ sơ mới đăng ký 

- Không hợp lệ: thiếu hồ sơ hoặc không đủ điều kiện 

- Hợp lệ: hồ sơ đầy đủ và chờ thông báo thi tuyển 



 

 

>> Thí sinh chọn 1 trong 2 cách sau để nộp hồ sơ xét tuyển (khuyến khích thí sinh nộp theo cách 2) 

❖ CÁCH 1: NỘP TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

(Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19) 

Thí sinh mang hồ sơ, phí đăng ký đến nộp trực tiếp tại: PHÒNG KHẢO THÍ 

Địa chỉ: Phòng A11.307 – Tòa nhà A1 – Khu I - Trường Đại học Trà Vinh 

Thời gian: Thứ 2 đến Chủ nhật (Sáng: 7g30 đến 11g00; Chiều: 13g30 đến 16g30) 

❖ CÁCH 2: NỘP QUA BƯU ĐIỆN  

Thí sinh mang hồ sơ và phí đăng ký (tại Bưu điện có phong bì để đựng hồ sơ) đến bưu cục của Bưu 

Điện Việt Nam (Tìm địa chỉ bưu cục tại website http://www.vnpost.vn/vi-vn/buu-cuc/tim- kiem). 

Địa chỉ nơi nhận: PHÒNG A11.307 – TÒA NHÀ A1 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH   

 Thông tin liên hệ về tuyển sinh: 

- Trang điện tử: tuyensinh.tvu.edu.vn 

- Email: tuyensinh@tvu.edu.vn 

- Điện thoại: 02943 855944  -  0965855944 

- Facebook: facebook.com/tvu.edu.vn  

- Zalo: tuyển sinh Trường Đại học Trà Vinh 
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