PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU TDTT
(Kèm theo Thông báo số 1249 /TB-ĐHCT ngày 09/5/2022)

1. Chuẩn bị trước khi đăng ký:
- Thí sinh phải có địa chỉ Email của Google Mail (dạng địa chỉ username@gmail.com).
Nếu chưa có thì phải tự tạo 1 tài khoản Google Mail (Tìm đọc các hướng dẫn tạo tài khoản
Gmail trên internet để thực hiện.
- Chuyển khoản tiền lệ phí thi: 300.000đ/thí sinh
Thí sinh đến bất cứ Ngân hàng nào (hoặc sử dụng các ví điện tử hoặc chuyển khoản
trực tuyến) để chuyển tiền đến tài khoản của Trường ĐHCT như sau:
+ Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - DAK
+ Số tài khoản: 1800201213545 - Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT TP. Cần Thơ
+ Nội dung chuyển tiền: NK-TDTT <Họ tên thí sinh> <Số CMND>
(Ghi chính xác nội dung chuyển tiền để Trường biết thí sinh nào nộp)
Sau khi chuyển khoản thành công, thí sinh có được Biên lai chuyển tiền (còn gọi là
chứng từ nộp tiền).
- Chụp hình: Chân dung thí sinh; Giấy CMND/Thẻ CCCD; Chứng từ nộp tiền.
2. Thực hiện đăng ký:
Bước 1: Truy cập Hệ thống đăng ký dự thi tại https://forms.gle/4paihDyVgmnMXZqS9
Bước 2: Hệ thống yêu cầu thí sinh đăng
nhập bằng tài khoản Google Mail của thí
sinh.
Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công,
màn hình để nhập các thông tin cần thiết
sẽ xuất hiện như hình
Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ và chính
xác các thông tin thì đọc LỜI CAM
ĐOAN và đồng ý thì Bấm “Gửi” để
chính thức nộp Phiếu đăng ký dự thi.
* Sau khi bấm “Gửi”: thí sinh sẽ
nhận được nội dung Phiếu đăng ký
dự thi trong hộp thư điện tử Gmail
của mình.
Ghi chú: Trường sẽ kiểm tra thông tin đăng ký của thí sinh, nếu có sai sót thì Trường sẽ
liên hệ với thí sinh thông qua địa chỉ Gmail của thí sinh để điều chỉnh hoặc bổ sung.
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