
 

 

 

 

 

 

Họ và tên: …………………………………………….Giới tính:     Nam     Nữ   

Ngày sinh: ……………………………………….. Nơi sinh:……………………………………. 

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ nơi công tác (hoặc nơi học tập): …………………………………………………………. 

Số CMND/CCCD:……………………. Ngày cấp: ……………Nơi cấp:……………………….. 

Điện thoại: …………………………………..Email: ……………………………………………. 

- Đối với người học của Đại học Thái Nguyên (nếu có): 

Tên trường:…………………………Tên khoa:……………… Khoá học:………………............. 

Trình độ đào tạo:……………………… Số thẻ học viên:………………………………………... 

Khoá học và đăng ký dự thi: 

- Ngoại ngữ đăng ký học ôn: Tiếng Trung       Tiếng Anh  

- Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: 

 Bậc 1 (A1)        Bậc 2 (A2)         Bậc 3 (B1)        Bậc 4 (B2)        Bậc 5 (C1)  

Tôi tự nguyện đăng ký tham gia khóa học bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và cam 

đoan thực hiện đúng, đầy đủ Nội quy của khóa học cũng như những Quy định của Trung tâm 

Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên. 

Tôi hiểu các thông tin cá nhân mà tôi cung cấp trong đơn này sẽ được ghi vào chứng nhận 

năng lực ngoại ngữ nếu kết quả đạt yêu cầu, tôi đảm bảo thông tin trên là hoàn toàn chính xác. 

Tôi xin cam kết chấp hành theo Quy chế thi cũng như các quy định của Hội đồng thi đánh giá 

năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên. 

…………….., ngày … tháng …  năm 2022 

Người đăng ký  

   (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

         

*Ghi chú: 

1.Yêu cầu học viên điền đầy đủ các thông tin cá nhân đã được nêu trong đơn đăng ký. 

2. Giấy tờ nộp kèm theo đơn đăng ký gồm: 01 bản sao công chứng CCCD/CMND hoặc giấy tờ tùy 

thân. 04 ảnh 4×6 chụp không quá 6 tháng trước ngày đăng ký dự thi và 01 bản photo Giấy nộp tiền 

qua ngân hàng. 01 bản sao thẻ sinh viên, học viên của các trường thuộc ĐHTN (nếu có).  

3. Chứng nhận năng lực ngoại ngữ không thay thế cho Chứng chỉ ngoại ngữ. 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM KHẢO THÍ & QLCLGD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC VÀ DỰ THI 
(Chương trình bồi dưỡng, đánh giá và cấp giấy chứng nhận  

năng lực ngoại ngữ do Đại học Thái Nguyên cấp) 

Ảnh 4 x6 


