
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN 
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ 

TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA 

Họ và tên (Ghi chữ in hoa):  ............................................................................  Giới tính: Nam    Nữ  

Ngày sinh:  ........... / .......... / .................  Nơi sinh:  ......................................................................................  

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

Hộ khẩu thường trú:  ...................................................................................................................................   

Mã số sinh viên:  ....................................................  Lớp:  ...........................................................................  

Điện thoại liên lạc:  ................................................  Số Zalo:  .....................................................................  

Đăng ký thi cấp chứng chỉ: 

- Tin học ứng dụng Văn phòng Nâng cao (Chuẩn đầu ra trình độ Cao đẳng):  

- Tin học ứng dụng Văn phòng Cơ bản (Chuẩn đầu ra trình độ Trung cấp):  

Lớp đăng ký: 

Các buổi tối trong tuần:  Sáng, chiều thứ 7:  Sáng, chiều chủ nhật:  

Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định, quy chế thi. 

 …………, ngày …… tháng …… năm 2020 
 Người đăng ký 
 (ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 Ghi chú: Thí sinh nộp phiếu đăng ký kèm theo 02 ảnh 3x4 (chụp không quá 6 tháng) 
 và 01 CMND photo công chứng. 
 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN 
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
PHIẾU DỰ THI CHỨNG CHỈ 
TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA 

 

 Số báo danh:  ........................................................  Phòng thi:  ...............................  

 Thời gian thi:  .......................................................  Ngày thi:  .................................  

 Địa điểm thi:  .....................................  ......................................................................  

Họ và tên (Ghi chữ in hoa):  ............................................................................  Giới tính: Nam    Nữ  

Ngày sinh:  ...... /........ / ..............  Nơi sinh:  ............................................  Số CMND:  ...............................  

Ghi chú: 
- Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 15 phút, xuất trình phiếu dự thi, CMND và biên lai lệ phí thi. 
- Thí sinh đến trễ quá 15 phút theo thời gian thi và thiếu các giấy tờ trên sẽ không được dự thi và 
không được hoàn trả lệ phí thi. 
- Khi nhận chứng chỉ phải trình phiếu dự thi và CMND. 
 …………, ngày …… tháng …… năm 2020 

 XÁC NHẬN CỦA TRUNG TÂM 
 

Ảnh 
3 x 4 
(chụp 

không quá 
6 tháng) 

Ảnh 
3 x 4 
(chụp 

không quá 
6 tháng) 


