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THÔNG BÁO  
V/v tiếp tục hoàn trả lệ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) kỳ tháng 7 năm 2020 

 

 
 Trước hết, Trung tâm Ngoại ngữ (TTNN), Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn (ĐH KHXH&NV), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), 

xin gửi tới tất cả các Thí sinh lời chào trân trọng và lời cám ơn chân thành vì đã tin tưởng 

đăng ký thi năng lực tiếng Nhật (JLPT), kỳ thi tháng 7 năm 2020, tại TTNN của Trường 

ĐH KHXH&NV. 

Rất tiếc là kỳ thi tháng 7 năm 2020 đã bị hủy, do ảnh hưởng đại dịch Covid 19, 

theo quyết định của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản. Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã thông báo để Thí sinh sẽ đăng ký bảo lưu hồ sơ dự 

thi để chuyển sang Kỳ thi  tháng 12 năm 2020, nhận hoàn trả lệ phí thi qua chuyển 

khoản hay nhận hoàn trả lệ phí thi trực tiếp tại TTNN, thông qua đường dẫn: 

https://forms.gle/Sr6BpxeD3XB1VRCu5, từ ngày 01/06/2020 đến hết ngày 31/07/2020. 

Rất tiếc là, trong quá trình đăng ký đã xẩy ra nhiều rắc rối: rất nhiều Thí sinh đã 

đăng ký chuyển khoản hay bảo lưu nhưng lại đến TTNN trực tiếp nhận tiền hoàn trả lệ phí 

hay đã nhận tiền hoàn trả lệ phí rồi nhưng vẫn đăng ký bảo lưu hay chuyển khoản; rất 

nhiều trường hợp đăng ký tập thể thì người đại diện đăng ký chuyển khoản hay bảo lưu, 

nhưng một số cá nhân trong tập thể đó lại đăng ký nhận hoàn trả lệ phí trực tiếp hoặc 

ngược lại và …vv. Do sơ suất không lường trước những phức tạp, rắc rối này nên trong 

đường dẫn đăng ký của TTNN đã không có chức năng ngăn chặn, loại trừ các trường hợp 

đăng ký trùng lặp. Vì vậy, sau thời hạn đăng ký, sự trùng lặp những cá nhân đã nhận tiền 

hoàn trả mà vẫn có trong danh sách đăng ký bảo lưu hay chuyển khoản…là rất nhiều, bộ 

phận xử lý thông tin tìm nhiều cách nhưng không xử lý lọc ra được danh chính xác từng 

loại, để tránh trùng lặp. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                    

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

    TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 
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Trước tình hình đó, sau khi tham khảo ý kiến phía Nhật, TTNN đã giải quyết theo 

hướng: 

1. Hủy bỏ việc đăng ký bảo lưu và chuyển khoản trước đây. Thực hiện việc hoàn 

trả trực tiếp lệ phí thi cho tất cả Thí sinh đợt 2 từ ngày 31/8/2020 đến hết ngày 

18/9/2020. 

2. Sau ngày 18/9/2020, TTNN sẽ tổng hợp số liệu và công bố danh sách những 

Thí sinh chưa nhận hoàn trả lệ phí thi của kỳ thi tháng 7 năm 2020 lên mạng. 

3. Sửa lại mẫu đăng ký để Thí sinh nào có nhu cầu thì đăng ký chuyển khoản để  

TT sẽ thực hiện việc hoàn trả qua chuyển khoản.  

4. Tiếp tục hoàn trả lệ phí thi đợt thi 7/2020, từ khi công bố danh sách lên mạng,  

bằng trực tiếp và chuyển khoản cho tới hết.  

Việc phải hủy đăng ký chuyển khoản và bảo lưu là điều rất không mong muốn 

nhưng rất tiếc đã xảy ra. Giám đốc TTNN, Trường ĐH KHXH&NV, xin chân thành xin 

lỗi các Thi sinh trong những trường hợp này. Và đề nghị Thí sinh vui lòng theo dõi trên 

website: cfl.hcmussh.edu.vn và fanpage Facebook: facebook.com/cflhcmussh để cập nhật 

tin liên quan. 

Trân trọng./.   

      

                                                                    Giám đốc 

 

                                                                    (Đã ký) 

 

                                                                     Nguyễn Khắc Cảnh   

 

                                         


