
Một số lưu ý cho thí sinh đăng ký thi ĐGNL đợt 2 năm 2021 

và đăng ký xét tuyển vào các đơn vị trong ĐHQG-HCM. 

Thí sinh đăng ký thi ĐGNL (đợt 2) và đăng ký  xét tuyển vào các trường thuộc ĐHQG-

HCM đăng ký tại trang: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/home.action 

Các mốc thời gian chính: 

 Từ ngày 4/5/2021 -15/6/2021: đăng ký dự thi đợt 2 và đăng ký xét tuyển vào các 

đơn vị trong ĐHQG-HCM. 

 Ngày 18/7/2021: tổ chức thi ĐGNL đợt 2/2021 (dự kiến). 

 Ngày 23/7/2021: công bố kết quả thi ĐGNL đợt 2/2021 (dự kiến). 

 Từ ngày 25/7 -10/8/2021: công bố kết quả xét tuyển và nhập học vào các trường 

thành viên/trực thuộc ĐHQG-HCM bằng kết quả thi ĐGNL(dự kiến). 

Một số lưu ý về kỳ thi ĐGNL và xét tuyển vào các đơn vị trong ĐHQG-HCM: 

- Thí sinh có thể dự thi cả 2 đợt thi ĐGNL trong năm 2021 và dùng điểm thi cao nhất 

(trong 2 đợt) để xét tuyển.  

- Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào nhiều đơn vị trong ĐHQG-HCM. Tối 

đa không quá 3 nguyện vọng/đơn vị. Các nguyện vọng cần được sắp xếp theo thứ tự 

ưu tiên từ cao xuống thấp. Các đơn vị trong ĐHQG-HCM xét tuyển bằng kết quả thi 

ĐGNL trong cùng một đợt. Các nguyện vọng của thí sinh được xét lần lượt từ cao tới 

thấp. Nếu đã trúng tuyển bằng nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao rồi thì sẽ không xét 

các nguyện vọng còn lại. Thí sinh chỉ có thể trúng tuyển vào 1 trường (đơn vị) của 

ĐHQG-HCM. 

- Nếu thí sinh vừa đăng ký dự thi đợt 2, vừa đăng ký xét tuyển thì nộp lệ phí thi và xét 

tuyển cùng một lần. 

- Sau khi thí sinh hoàn tất đóng lệ phí thi và lệ phí xét tuyển (tình trạng hồ sơ xác nhận 

thanh toán) thì sẽ không thay đổi/bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển. 
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