
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRANG ĐĂNG KÝ BK ENGLISH 

(dành cho thí sinh)  

 

 

Trang đăng ký gồm 2 chức năng chính: Đăng ký ghi danh và tra cứu đăng ký. 

 

Chức năng “Đăng ký ghi danh”: 

Bước 1: Thí sinh truy cập vào website http://mybk.hcmut.edu.vn/bke, chọn “Đăng ký ghi danh”. 

Bước 2: Khai thông tin cá nhân và thông tin Coupon thanh toán từ Ví MoMo (gồm số điện thoại và mã giao dịch). 

      Để có được thông tin mã giao dịch từ Ví MoMo, thí sinh xem phần “Hướng dẫn sử dụng Ví MoMo”.  

Bước 3: Hệ thống sẽ gửi email hoàn tất đăng ký, thí sinh cần kiểm tra email sau khi đăng ký. 

 

Chức năng “Tra cứu đăng ký”: 

Bước 1: Thí sinh truy cập vào web site http://mybk.hcmut.edu.vn/bke, chọn “Tra cứu thông tin”. 

Bước 2: Nhập email và cmnd dùng để đăng ký ở lần trước đó  ấn “Tra cứu”. 

Bước 3: Hệ thống sẽ gửi lại thông tin đăng ký vào email của thí sinh.  

  

http://mybk.hcmut.edu.vn/bke
http://mybk.hcmut.edu.vn/bke


 

I. Chức năng “Đăng ký ghi danh” 
- Chọn đợt đăng ký 

 

- Nhập thông tin cá nhân và thông tin coupon thanh toán từ Ví MoMo  Ấn “Đăng ký”. Hệ thống sẽ hiển thị 

thông báo đăng ký thành công. 

 

 
 

- Thông tin đăng ký được gửi về mail của thí sinh. 

 

 

  



II. Chức năng “Tra cứu thông tin” 
 

- Nhập email và số Cmnd/CCCD đã đăng ký  ấn “Tra cứu” 

 

 
Hình II.1 

 

- Tra cứu lại thông tin cũng được gửi về email  

 

 

Hình II.2 

 

  



III. Một số lỗi khác khi thực hiện đăng ký ghi danh 

 

STT Lỗi Ghi chú 

1 Coupon đã được sử dụng Thí sinh cần kiểm tra lại mã coupon  

2 Số tiền Coupon thanh toán không đúng với 

số tiền cần đăng ký. 

Coupon ít tiền hơn, nhiều tiền hơn đều ko hợp lệ.  

Ví dụ: đợt thi Tiền AV 2 kỹ năng có giá là 

100.000vnđ thì thí sinh cần nhập đúng 100.000vnđ 

3 Lỗi khác  

 

 

Hình III.1: Coupon đã được sử dụng 

 

Hình III.2: Số tiền Coupon thanh toán không đúng với số tiền cần đăng ký 

 

Hình III.3: Lỗi khác 

 

  



IV. Hướng dẫn sử dụng Ví MoMo 
 

Gồm 9 bước 

 

 
 

 



 


