HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
KỲ THI DELF– DALF
(chỉ áp dụng đối với Viện Pháp tại Hà Nội, Huế và Đà Nẵng)

►Đăng ký thông qua hình thức thanh toán lệ phí thi trực tuyến :
1) Thanh

toán

trực

tuyến

qua

trang

web :

https://vietnam.extranet-

aec.com/examinations/view/delf#/, chọn kỳ thi DELF (TP/Junior/Prim) mà bạn
muốn đăng ký và tiếp tục các bước thanh toán tiếp theo.
2) Sau khi thanh toán thành công, thí sinh gửi hồ sơ đăng ký tới địa chỉ email của cơ
sở Viện Pháp nơi đăng ký thi (xem tại trang cuối) bao gồm:


Phiếu đăng ký dự thi (truy cập https://ifv.vn/bang-delf-dalf/#/; chọn kỳ thi
mà bạn muốn đăng ký: DELF TP, Junior hoặc Prim; mục « Đăng ký thi » : tải
« Phiếu đăng ký dự thi »)



Bản scan/chụp Giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực)



Biên lai xác nhận thanh toán trực tuyến lệ phí thi thành công
Tiêu đề email ghi rõ :
Họ tên + DELF TP/Junior/Prim tháng … - Thanh toán online
VD : NGUYỄN VĂN A + DELF TP tháng 03/2022 – Thanh toán online

Lưu ý :


Đăng ký trực tuyến chỉ áp dụng cho trường hợp lệ phí thông thường. Đối với
trường hợp áp dụng lệ phí ưu đãi hoặc lệ phí đăng ký muộn, thí sinh vui lòng liên
hệ các cơ sở Viện Pháp tổ chức thi để được hỗ trợ.



Để đăng ký, thí sinh cần có một tài khoản trên trang đăng ký để thực hiện thanh
toán. Thí sinh có thể sử dụng tài khoản đã có (nếu đã từng là thành viên/khách
hàng sử dụng dịch vụ tại Viện Pháp) hoặc tạo tài khoản mới.

3) Chờ phản hồi xác nhận từ cơ sở Viện Pháp nơi đăng ký thi và nhận thông tin về
ngày lấy giấy báo thi (Convocation).

►Đăng ký tại quầy :
1) Thí sinh tới đăng ký trực tiếp tại các cơ sở Viện Pháp (xem địa chỉ tại trang cuối).
2) Tại đây, thí sinh điền phiếu đăng ký tại quầy, nộp lệ phí thi và bản sao chứng minh
thư, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
3) Nhận biên lai thanh toán và thông tin về ngày nhận giấy báo thi (Convocation).

Xem thông tin về lệ phí thi ở trang sau.
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LỆ PHÍ CÁC KỲ THI DELF-DALF
 DELF TP – DALF (phổ thông)
Trình độ

Lệ phí

Phí đăng ký muộn*

A1

900 000 VND

1 100 000 VND

A2

1 000 000 VND

1 200 000 VND

B1

1 300 000 VND

1 500 000 VND

B2

1 800 000 VND

2 000 000 VND

C1

2 100 000 VND

2 300 000 VND

C2

2 300 000 VND

2 500 000 VND

 DELF JUNIOR (từ 12-18 tuổi)
Trình độ

Lệ phí

Phí đăng ký muộn*

A1

900 000 VND

1 100 000 VND

A2

1 000 000 VND

1 200 000 VND

B1

1 300 000 VND

1 500 000 VND

B2

1 800 000 VND

2 000 000 VND

 DELF PRIM (từ 7-12 tuổi)
Trình độ

Lệ phí

A1.1

900 000 VND

A1

900 000 VND

A2

1 000 000 VND

(*) Phí đăng ký muộn này được áp dụng cho các thí sinh đăng ký muộn, sau thời hạn đăng
ký đã được quy định đối với từng kỳ thi. Việc đăng ký sau thời hạn sẽ phải được xem xét và
đồng ý bởi Phụ trách trung tâm khảo thí chứ không phải tự động được chấp nhận. Phí đăng
ký muộn này chỉ áp dụng với các thí sinh tham gia thi DELF-DALF Phổ thông (Tout Public)
và DELF Junior. Không áp dụng với DELF Prim.
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THÔNG TIN VỀ CÁC CƠ SỞ VIỆN PHÁP TẠI VIỆT NAM
TỔ CHỨC KỲ THI DELF-DALF

Viện Pháp tại Hà Nội
Địa chỉ: Số 15 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Lịch làm việc :
08h00 – 18h30 từ thứ hai đến thứ sáu
08h00 - 12h00, 13h00-17h00 thứ bảy
SĐT: 0243 936 2164
Email: examen@ifv.vn

Viện Pháp tại Huế
Địa chỉ : Số 1 Lê Hồng Phong, Huế
Lịch làm việc : Từ thứ hai đến thứ sáu
Buổi sáng : 8h00 – 12h00; buổi chiều : 14h00 – 17h00
SĐT: 0234 383 2893
Email : contacthue@ifv.vn

Viện Pháp tại Đà Nẵng
Địa chỉ : 33 Trần Phú/46 Bạch Đằng
Lịch làm việc: Từ thứ hai đến thứ bảy
Buổi sáng: 08h00 – 12h00; buổi chiều: 14h00 – 18h00
SĐT: 0236 381 8270
Email: ecoledanang@ifv.vn
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