
Đ N ĐĔNG KÝ 

D  KI M TRA C P CH NG CH  
( theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT 

ngày 06 tháng 06 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) 

 

C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Kính gửi: Ch  tịch H i đồng ki m tra  

Trung tâm Ngo i ng  Trường Đ i học Cần Th  

 

Căn cứ Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương 
trình giáo dục thường xuyên ban hành theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 
2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
 

Tôi tên:  ……........…………….………………………….……….….… 

Ngày sinh: ……/……/…... Nơi sinh (tỉnh/TP):…….......…...………….… 

Giới tính:  ........................, dân tộc: ..........…..............………..…….….… 

Quê quán:  ………………………….….....……..........……………...….… 

Số CMND (nếu có):………………….…….......….…………...………….… 

Ngày cấp: ……/……/……... nơi cấp:….........…………..…………….….… 

Địa chỉ: ..................................................................................................….…. 

Số điện thoại: ..........................................................................................….… 
 

Đánh d u  vào ô thích hợp 

Tôi xin đĕng ký d  ki m tra c p ch ng ch  (đăng ký thi 4 môn): 
Thí sinh:  Tự do 

 Trung tâm (đính kèm phiếu thu học phí có giá trị trong 
vòng 12 tháng tính từ ngày đăng ký dự kiểm tra) 

Ngoại ngữ:   Anh văn   Pháp văn 

Trình độ:   A (Thi vấn đáp vào ngày thứ sáu:   Sáng,    Chiều) 

  B     C 

Đĕng ký ki m tra l i (bảo lưu): 
Số báo danh: ..................., ngày thi khóa trước:     ........./........../............... 

Môn thi:   Nghe   Đọc hiểu & Cấu trúc 

     Viết  Vấn đáp 

Đăng ký kiểm tra:  khóa:..........., ngày thi: ........./........../............... 

(Thí sinh nhận Phiếu báo dự thi trước ngày thi 3 ngày) 
Tôi cam kết thực hiện đúng Quy định kiểm tra. 
 

Cần Thơ, ngày…….. tháng ……… năm ……….. 
    Người đăng ký dự kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

…………….………….………….……….. 

           Mã hồ s  

 

 

 

 

nh 4 x 6 cm 

 

 

 

 

 

nh 4 x 6 cm 

 

 

 

       Kèm theo:  

 - 2 nh 4 x 6 cm (dán vào Đơn đăng ký), 

 - B n sao CMND hoặc Gi y khai sinh hoặc gi y tờ tùy thân khác 

có dán nh (dán hoặc bấm vào Đơn đăng ký) 

Dán b n sao gi y tờ tùy 
thân vào vị trí này 


