TRUNG TÂM KHẢO THÍ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

HƯỚNG DẪN CHUYỂN CA THI
(Tổ chức thi trong điều kiện giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19)
1. Hướng dẫn chung
Để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN cho phép các thí sinh
đăng ký đợt thi 211, 212 (đợt thi 213 sẽ thông báo sau) được phép lựa chọn ca thi phù hợp. Thí sinh cân
nhắc kỹ trước khi lựa chọn ca thi.
Chỉ các thí sinh đảm bảo an toàn phòng dịch mới được đăng ký lựa chọn ca thi. Các thí sinh đang
trong khu vực cách ly xã hội, thí sinh thuộc các đối tượng F1, F2 phòng dịch Covid-19, các thí sinh chưa
muốn tham gia thi trong điều kiện giãn cách sẽ lựa chọn ca thi mới trong những ngày tới hoặc sẽ đươc
Trung tâm Khảo thí xếp lịch thi sau khi kiểm soát được dịch Covid-19.
Một ca cho phép tối đa 09 thí sinh đăng ký thi. Thi sinh đăng ký ca thi phải có mặt tại điểm thi
ĐÚNG GIỜ để đảm bảo quy định về giãn cách xã hội.
Ngoại trừ trường hợp thí sinh thuộc khu vực cách ly phòng dịch, thí sinh thuộc đối tượng F1, F2
trước ngày thi nên không thể dự thi đúng giờ, các trường hợp đã đăng ký chuyển ca thi nhưng đến muộn
10 phút được xem như bỏ thi.
Trang chủ đăng ký chuyển ca thi hỗ trợ thao tác trên máy tính và điện thoại thông minh.

2. Các bước chuyển ca thi
Bước 1: Thí sinh truy cập vào trang chủ chuyencathi.dgnl.edu.vn để chuyển ca thi, vào mục 1Danh sách khu vực chưa được đăng ký chuyển ca thi để kiểm tra. Nếu bạn đang sinh sống tại các
quận/huyên trong danh sách này sẽ chưa được chuyển ca thi mà đợi khi hết cách ly/phong tỏa mới được
phép đăng ký chuyển ca thi. Thí sinh có thể tải Tờ khai y tế để kê khai trước và nộp cho cán bộ coi thi.

Bước 2: Nếu bạn không thuộc “Danh sách khu vực chưa được đăng ký chuyển ca thi để kiểm tra”
thì đọc thông báo hướng dẫn và chọn “Tôi đồng ý và đăng ký chuyển ca thi”. Màn hình sẽ hiển thị giao
diện dưới đây. “NHẬP MÃ XÁC NHẬN” và chọn “Đồng ý”.

Bước 3: Thí sinh nhập chính xác thông tin cá nhân. Đối với ngày sinh nhập dữ liệu theo trật tự:
ngày/tháng/năm. Ví dụ: 22/01/2003.

Hệ thống đăng ký yêu cầu bạn kiểm tra thông tin cá nhân một lần nữa. Hãy chọn “Đồng ý” nếu thông
tin cá nhân chính xác.

Trường hợp bạn đang ở khu vực cách ly, phong tỏa hoặc thông tin cá nhân của bạn không chính xác,
hệ thống sẽ hiển thị thông báo mầu đỏ để bạn kiểm tra lại. Bạn có thể “Quay lại” nhập thông tin nếu sai.
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Hãy kiểm tra lại thông tin cá nhân hoặc danh sách các quận/huyện thuộc khu vực cách ly/phong tỏa.
Nếu bạn đang sinh sống ở khu vực thực hiện giãn cách xã hội, cách ly, phong tỏa thì trở lại đăng ký sau
hoặc theo dõi cập nhật thông tin về kỳ thi ĐGNL trên website của Trung tâm Khảo thí tại cet.vnu.edu.vn
hoặc khaothi.vnu.edu.vn.
Bước 4: Thí sinh đăng ký lại ca thi
a) Chọn “Môn thi”:

b) Chọn Địa điểm thi (Nơi thi):
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c) Chọn “Ngày thi” (Lưu ý: Ngày thi có thể được cập bổ sung liên tục theo diễn biến phòng dịch
từ 30/5 đến 20/6).

d) Chọn “Ca thi” (giờ thi):

Chọn “Đồng ý” để kết thúc đăng ký ca thi. Nếu bạn chưa sẵn sàng có thể chọn “Thôi, Đăng
xuất” và trở lại sau:
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Sau khi chọn “Đồng ý”, giao diện màn hình hiển thi như dưới đây. Thí sinh ghi nhớ thời gian ca thi,
địa điểm thi đã chọn và có mặt tại ĐÚNG GIỜ để đảm bảo quy định về giãn cách xã hội. Ngoại trừ
trường hợp thí sinh thuộc khu vực cách ly phòng dịch, thí sinh thuộc đối tượng F1, F2 không thể dự thi
sau khi đã đăng ký chuyển ca thi, các trường hợp đã đăng ký ca thi nhưng không đến dự thi ĐÚNG GIỜ
được xem như bỏ thi.

Bước 5: Sửa ca thi đã chọn. Hệ thống cho phép thí sinh thay đổi ca thi sau khi đã kết thúc đăng ký.
Số lần sửa tối đa là 09 lần trước 03 ngày dự thi chính thức. Thí sinh đăng nhập và chọn “SỬA” như sau:
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Sau hoàn thành thao tác sửa ca thi, màn hình sẽ hiển thị như hình dưới đây. Thí sinh chọn “Đồng ý”
nếu muốn thay đổi ca thi hoặc “Thôi” nếu không chuyển ca thi.

Bước 6: Đăng nhập lại để kiểm tra ca thi, điểm thi hoặc sửa ca thi.

Trong mọi trường hợp, thí sinh có thể chọn “Thông báo Trợ giúp” trên góc phải màn hình để trở
vể Trang chủ tìm hiểu các thông tin hướng dẫn hoặc tham quan website của Trung tâm Khảo thí
ĐHQGHN bằng cách chọn biểu tượng logo trên góc trái màn hình.
--------------------------- Chúc bạn lựa chọn được ca thi như ý --------------------------Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

6

