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HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN ĐĂNG KÍ THI TOCFL 

TẠI VĂN PHÒNG ĐÀI BẮC HÀ NỘI 
 

Cập nhật ngày 18/10/2022 

 

Văn phòng Đài Bắc Hà Nội không nhận đăng kí trực tiếp / đăng kí qua điện thoại / 

đăng kí qua email. 

 

Các bạn thí sinh có nhu cầu thi chứng chỉ năng lực Hoa ngữ TOCFL vui lòng lên trang 

web sau để đăng kí trực tuyến: https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/index.php 

 

Lưu ý: Thí sinh nên đăng kí thi trên máy tính để màn hình rộng, dễ dàng thao tác 

hơn. 

 

Sau khi bấm vào đường link trên, các bạn chọn điểm thi “Vietnam”. Hệ thống sẽ hiển 

thị toàn bộ các ngày thi và điểm thi trên toàn Việt Nam trong năm. 

 

Để đăng kí dự thi, thí sinh cần có tài khoản. Thí sinh làm theo các bước sau đây để 

mở tài khoản dự thi. 

 

Bước 1: Thí sinh nhấn vào “建立帳號 Đăng ký tài khoản mới” để tiến hành đăng kí 

tài khoản. 
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Bước 2: Điền số hộ chiếu và địa chỉ email vào ô vuông “Step 1”, sau đó nhấn nút 

“Send the verification code” để nhận mã xác nhận tới địa chỉ email đã điền. 

 

 

Bước 3: Điền mã xác nhận được gửi tới email vào ô vuông “Step 2”, rồi nhấn nút 

“Confirmed”. 
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Bước 4: Thí sinh điền thông tin ngày tháng năm sinh, quốc tịch. Sau khi điền xong, thí 

sinh nhấn nút “確定送出 Xác nhận và gửi đi”. Sau đó, thí sinh đọc quy định bảo mật 

thông tin cá nhân hiện lên rồi tick vào ô đã đọc dưới cùng trang. Cuối cùng, thí sinh 

nhấn nút “Go to register” để sang bước tiếp theo. 
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Bước 5: Thí sinh điền thông tin cá nhân. Những mục có dấu sao màu đỏ phía trên là 

bắt buộc phải điền, không có là không bắt buộc. Sau khi điền xong, thí sinh nhấn nút 

“確定送出 Xác nhận và gửi đi”. 
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Bước 6: Thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân và tải ảnh dự thi. Ảnh dự thi cần rõ 

mặt. Sau đó, thí sinh ấn nút “確定送出 Xác nhận và gửi đi” để hoàn tất đăng kí mở 

tài khoản. 

 

 

 

 

Sau khi đã có tài khoản, thí sinh có thể đăng nhập vào tài khoản và tiến hành đăng kí 

dự thi. Hướng dẫn đăng kí dự thi vui lòng tham khảo tại đây: 

https://tweduvn.org/vi/huong-dan-dang-ki-thi-tocfl-tai-van-phong-dai-bac-ha-noi/ 

 

Mọi thắc mắc về kì thi TOCFL vui lòng liên hệ email tweduvn@gmail.com, hoặc số 

điện thoại +84-24-38335501 máy lẻ 8459. 
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