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HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ  

1. Đăng ký từ xa (Thanh toán trực tuyến): 

✔ Bước 1: Bạn thanh toán lệ phí thi tại: https://vietnam.extranet-aec.com/examinations/view/tcf#/ 

Bạn chọn hình thức TCF (TP, IRN, Canada, Québec), các phần thi (trắc nghiệm, viết, nói*) cùng thành 

phố nơi bạn muốn đăng ký thi và tiến hành các bước thanh toán trên trang web này.  

 

*Chú ý : Bạn cần tìm hiểu kỹ thông tin về hình thức TCF mà mình muốn đăng ký để lựa chọn chính xác 

các phần thi. Viện Pháp tại Việt Nam không chịu trách nhiệm nếu bạn chưa tìm hiểu kỹ và lựa chọn sai 

các phần thi theo nhu cầu của mình. 
Trong trường hợp bạn chưa chắc chắn, vui lòng liên hệ các cơ sở Viện Pháp để được hỗ trợ. 

 
 

✔ Bước 2: Sau khi hệ thống xác nhận thanh toán thành công, bạn hãy gửi Phiếu đăng ký đã được điền 

thông tin (mẫu Phiếu tải tại ifv.vn/chung-chi-tcf/, mục “Đăng ký thi”) và Biên nhận thanh toán 

(được gửi tự động từ hệ thống) đến địa chỉ email của các cơ sở Viện Pháp tổ chức thi (xem địa chỉ 

email ở phần cuối cùng) để hoàn thiện thủ tục đăng ký của mình.  

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI TCF        

• Kỳ thi TCF (TP, IRN, Canada, Québec) được tổ chức tại các cơ sở của Viện Pháp tại Việt Nam : Hà Nội, 

TP.HCM, Huế và Đà Nẵng. 

Bạn có thể tìm lịch thi cụ thể tại từng thành phố ở đây : ifv.vn/chung-chi-tcf/, mục « Lịch thi TCF » 

• Lệ phí thi của các hình thức TCF là khác nhau và phải được thanh toán cho Viện Pháp tại thành phố nơi 

bạn muốn dự thi. Xem lệ phí thi cụ thể tại ifv.vn/chung-chi-tcf/ 

• Thời gian để có thể tham gia giữa 2 kỳ thi TCF (hình thức bất kỳ) là tối thiểu 30 ngày.  

• TCF dành cho thí sinh từ 16 tuổi trở lên.  

• Chú ý :  

 Đối với TCF TP : 

- Phần thi Viết là bắt buộc đối với các thí sinh chuẩn bị hồ sơ du học Pháp; 

- Bạn không thể đăng ký phần thi Viết hoặc Nói mà không đăng ký phần thi Trắc nghiệm (QCM). 

 Đối với TCF Canada : 

- Thí sinh bắt buộc phải cung cấp số hộ chiếu đang còn hiệu lực khi đăng ký thi. 

https://ifv.vn/chung-chi-tcf/#/
https://ifv.vn/chung-chi-tcf/#/
https://ifv.vn/chung-chi-tcf/#/


   Version A, juillet 2022 

2. Đăng ký tại chỗ: thí sinh tới cơ sở Viện Pháp nơi tổ chức thi, làm thủ tục và nộp lệ phí thi. 

 

 

❖ Sau khi đăng ký thi theo một trong hai cách trên, bạn chờ email xác nhận đăng ký từ Viện Pháp 

nơi tổ chức thi TCF (email chung cho toàn bộ thí sinh đăng ký kỳ thi đó) sau khi đóng đăng ký 

từ 1-3 ngày làm việc. Nếu không nhận được email trong thời hạn trên, bạn vui lòng liên hệ lại 

cơ sở Viện Pháp nơi đăng ký thi để được hỗ trợ. 

❖ Trước ngày thi khoảng từ 5-7 ngày, thí sinh sẽ nhận được email Convocation về các thông tin cần 

thiết cho kỳ thi. 

❖ Địa chỉ email của các cơ sở Viện Pháp tổ chức thi TCF: 

✔ Hà Nội: examen@ifv.vn 

✔ TP.HCM: le.kim.ngan@ifv.vn 

✔ Huế: contacthue@ifv.vn 

✔ Đà Nẵng: ecoledanang@ifv.vn 

 

  

 

 

Hà Nội 

Viện Pháp tại Hà Nội – số 15 Thiền Quang 

Lịch làm việc :  
8h00 – 18h30 từ thứ 2 đến thứ 6; 
 8h00-12h00, 13h00-17h00 thứ 7 

Liên hệ : 024 39 36 21 64 

Email: examen@ifv.vn 

 

Huế 

Viện Pháp tại Huế - số 1 Lê Hồng Phong 

Lịch làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6 

Buổi sáng : 8h00 – 12h00 

Buổi chiều : 14h00 – 17h00 

Liên hệ :  0234 383 2893 

Email : contacthue@ifv.vn 

 

Đà Nẵng  

Viện Pháp tại Đà Nẵng  
- 33 Trần Phú/46 Bạch Đằng 

Lịch làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7;  

Buổi sáng: 08h00 – 12h00;  

Buổi chiều: 14h00 – 18h00 

Liên hệ: 0236 381 8270 

Email: ecoledanang@ifv.vn 

 

 
TP. Hồ Chí Minh  

Văn Phòng Viện Pháp tại Idecaf   
- 31 Thái Văn Lung, Q.1  

Lịch làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6  

Buổi sáng : 8h00 – 12h00; 

Buổi chiều : 14h00 – 17h00  

Liên hệ : 028 38 27 43 54  

Email: le.kim.ngan@ifv.vn  
 

 

BẠN ĐẾN  
ĐĂNG KÝ  
TẠI CÁC  

TRUNG TÂM  
TỔ CHỨC THI  
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