
 

NGÔI NHÀ ĐỨC HƯỚNG DẪN BẠN ĐĂNG KÝ THI NHƯ SAU 

I. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THI: Thông tin thí sinh bao gồm 

 Họ và tên (viết đầy đủ bằng tiếng Việt có dấu) 
 Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh (ghi theo Giấy khai sinh), Giới tính 
 Số hộ chiếu 
 Tên cấp độ (SD1/A2/B1/B2) mà bạn muốn dự thi: ghi rõ tên kỹ năng nếu thi 

B1/B2 
 Ngày tháng năm của kỳ thi  
 Số điện thoại và địa chỉ E-mail  

Lưu ý: Thông tin đăng ký phải trùng khớp với thông tin có trong Hộ chiếu của thí 

sinh. Trường hợp thông tin đăng ký không đồng nhất với thông tin có trong Hộ chiếu, 

thí sinh sẽ mất quyền dự thi và lệ phí thi không được hoàn lại. 

II. HAI CÁCH ĐĂNG KÝ THI 

Cách 1: Soạn nội dung đăng ký thi (mục I) trên Word và 2 dòng cam kết sau 

● Tôi đã đọc Quy chế thi và Quy chế tổ chức thi và tuân thủ. 

● Tôi đã đọc Cam kết bảo mật thông tin và chấp thuận. 

Sau khi hoàn tất bản đăng ký thi, thí sinh gửi về địa chỉ dangkythidanang@gmail.com, 

Cách 2: Vào http://ngoinhaducindanang.com.vn, click Lịch thi, click Đăng ký thi. 

Sau đó nhập thông tin đăng ký, click vào 2 dòng cam kết và bấm nút Gửi 

Thí sinh sẽ sớm nhận được E-Mail chấp nhận đăng ký thi và hướng dẫn nộp lệ phí thi 

từ Trung tâm.  

III. LƯU Ý 

 Đăng ký thi sẽ không hợp lệ nếu không có 2 dòng cam kết bên trên 

 Ngôi Nhà Đức không nhận đăng ký thi qua bên thứ ba 

 Đăng ký thi sẽ bị huỷ nếu thí sinh không cung cấp đủ thông tin đăng ký theo 

hướng dẫn. 

 Thông tin về thời gian thi, kết quả thi và cách thức nhận văn bằng được thông 

báo đến thí sinh qua địa chỉ E-Mail do thí sinh đăng ký. 

 Thí sinh sử dụng hộ chiếu còn hiệu lực để dự thi  

 Sau khi đã thực hiện chuyển khoản, lệ phí thi không được hoàn lại trong 

mọi trường hợp. 

Các câu hỏi liên quan đến thi vui lòng gửi về dangkythidanang@gmail.com. 
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