
QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN CFA (CHARTERED FINANCIAL ANALYST)  

I. Mở tài khoản CFA 

Bạn tìm kiếm CFA Institute: https://www.cfainstitute.org/ để bắt đầu các thao tác 

Phần Login bạn chọn mũi tên xuống và chọn “Create an account” 

Màn hình hiển thi ô trống nhập email, 

bạn điền email cá nhân của mình (lưu ý 

nên dung email cá nhận thay vì email 

công ty) 

 

 

 

 

https://www.cfainstitute.org/


 

 

Given Name: Điền tên của bạn (viết 

thường không dấu) 

Family Name: Điền họ của bạn (viết 

thường không dấu) 

Email: Kiểm tra lại email đã chính xác 

chưa. 

Password: Bạn tạo mật khẩu của tài 

khoản CFA. Các yêu cầu cơ bản về mật 

khẩu gồm:  

 Từ 8- 30 ký tự 

 Có chữ, số (có thể bao gồm ký tự 

đặc biệt) 

 Phải có chữ viết hoa và chữ viết 

thường 

 Không có tên và họ của bạn 

Security Question: Câu hỏi bảo mật 

Bạn chọn câu hỏi theo gợi ý và đưa ra câu 

trả lời tương ứng 

Nhập code đã cho vào “Enter the code 

above” 

Sau khi hoàn thành các thông tin bạn 

chọn Create an account và chờ trong 1 

phút.   



Màn hình quay trở lại https://www.cfainstitute.org/?frmLogin=1 màn hình đăng nhập vào tài khoản 

Bạn sẽ nhận được email từ CFA xác nhận thông tin đăng ký tài khoản, CFA Institute ID. Thực hiện đăng 

nhập bằng cách đăng nhập trên trang https://www.cfainstitute.org/ và chọn Log in, nhập email đăng ký 

và mật khẩu.  

II. Đăng ký thi CFA 

Bạn có thể chuyển đến trang đăng ký thi chương trình CFA bằng 2 cách: 

Cách 1: Bạn click vào đường link trong email nhận được, cửa số mới mở ra, bạn chọn CFA Program, chọn 

Register for the CFA Exam và chọn phím Register.  

Cách 2: Bạn gõ CFA level I Registration, trang tìm kiếm sẽ hiển thị các kết quả gần giống, bạn sẽ chọn Enroll 

and register for the CFA Exam, sau khi chuyển sang trang mới bạn chọn Register (ô màu xanh). 

Màn hình hiển thị, bạn sẽ hoàn hành 12 bước cơ bản để đăng ký thông tin và thanh toán cho khoản phí 

đăng ký chương trình CFA 

B1: Chọn Exam, màn hình hiển thị kỳ thi CFA gần nhất và thời gian gần nhất để bạn đăng ký thi, bạn kiểm 

tra thông tin đúng kỳ thi đúng thời gian bạn muốn đăng ký và chọn Register now, bạn sẽ tự động được 

chuyển sang B2; 

https://www.cfainstitute.org/?frmLogin=1
https://www.cfainstitute.org/


B2: Chọn Address: Vietnam và ấn Save and Continue 

    

Bạn điền địa chỉ hiện tại của bạn đang sinh sống (tùy chọn địa chỉ của công ty/địa chỉ nhà/địa chỉ nhà 

trọ/trường học), nếu phần Address line 1 bạn viết không đủ, bạn có thể viết thông tin còn lại ở Address 

line 2. Điền thành phố bạn sinh sống và Postal Code (Hà Nội: 100000 và HCM: 700000) 

Lưu ý: Những phần không có dấu * bạn có thể không cần điền thông tin 

  



B3: Chọn Test Center Location: Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh (với Country là Việt Nam bạn đã chọn trước đó). 

Tuy nhiên nếu bạn muốn lựa chọn thi ở 1 đất nước khác bạn vẫn có thể lựa chọn đất nước đó và địa điểm 

thi ở nước đó.  

B4: International Travel Password 

Căn cứ vào thông tin trên Passport 

của bạn, bạn điền các thông tin 

theo yêu cầu của CFA Institute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5: Entrance Requirements 

Chọn 1 trong 3 lựa chọn để đảm 

bảo yêu cầu cơ bản ban đầu đăng 

ký chương trình CFA 

 Tôi đã hoàn thành chương trình 

đại học hoặc chương trình 

tương đương 

 Tôi là sinh viên năm cuối đại 

học hoặc chương trình tương 

đương 

 Tôi có 4 năm làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp… 

Nếu bạn đang trong trường hợp nào, bạn lựa chọn click vào trường hợp cho phù hợp. Tương ứng với 

trường hợp nào thì sẽ có thông tin thêm để làm rõ các phần bạn cung cấp  

  



B6: Employment status 

Phần này bạn điền trạng thái hiện tại của bạn 

B7: Professional conduct Inquiry 

Trong phần này có hàng loạt các câu hỏi về đạo đức, nội dung chủ yếu bạn đã từng vi phạm các vấn đề 

về đạo đức nghề nghiệp, kiện tụng. Bạn đọc kỹ, nhưng một lưu ý nhỏ là nếu bạn chưa từng có vấn đề gì 

bạn chọn “No” vì nếu bạn chọn Yes thì bạn đã vi phạm đạo đức và lúc này việc đăng ký CFA sẽ có thể 

không thành công.  

Tuy nhiên nếu có nhỡ tay ấn Yes và sau này khi đăng ký xong, ngay lập từ CFA Institute sẽ có đại diện 

liên hệ để được giải thích về vấn đề này và nếu bạn nhầm hãy báo lại để được hỗ trợ.  

Sauk hi trả lời xong 9 câu hỏi về đạo đức thì bạn sẽ ấn Save and Continue 

B8: Candidate Agreement  

Phần này là 21 điều khoản với ứng viên khi tham gia chương trình CFA, bạn có thể đọc qua 1 lượt (nếu 

cần) và click vào ô phía dưới phần “I understand, accept and agree….” 

Ấn Save and Continue để tiếp tục chuyển sang bước tiếp theo 

B9: Curriculum format 

Phần này lựa chọn sách học và ôn tập cho chương trình CFA, bạn đã học tập tại SAPP bạn sẽ được hỗ trợ 

mua sách bản in với chương trình CFA vì vậy mục này bạn chỉ cần lựa chọn Digital. Tuy nhiên nếu bạn 

muốn tự đặt mua sách hãy chọn Print + Digital, bạn sẽ phải trả thêm 150$ + 20$ shipping, CFA Institute 

sẽ kết nối chuyển sách về cho bạn.  

 

 



B10: Exam Preparation Providers 

Phần này CFA Institute hỏi bạn có muốn nhận thông tin về các kỳ thi trong thời gian tiếp theo không, và 

bạn lựa chọn Yes để đồng ý và No để từ chối 

B11: Payment 

Phần này nếu bạn có các loại thẻ Mastercard hoặc Visa để thực hiện thanh toán quốc tế, bạn sẽ thực 

hiện thanh toán cho giao dịch này bình thường. Nếu bạn không có thẻ thanh toán quốc tế, đừng lo SAPP 

sẽ hỗ trợ bạn thực hiện phần thanh toán này (bạn chỉ việc gửi lại thông tin cho chúng tôi) 

Bạn nhìn thấy có 1 chấm tròn nhỏ click Credit card nhưng bạn đang cầm trên tay Debit Card, đừng phân 

vân vì bạn chỉ cần chuẩn bị đủ tiền trong thẻ debit của mình, thanh toán vẫn được thực hiện bình 

thường.  

Đây là ví dụ về các khoản 

thanh toán bạn phải trả nếu 

chỉ đăng ký mở tài khoản và 

thi CFA level I đúng kỳ đăng ký 

sớm 

 


