
UBND TỈNH TRÀ VINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI,  

CẤP CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC TIẾNG ANH  

THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 

Đợt thi ngày ………../……../20…….. 
 

Kính gửi: Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh 
 

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

Ngày sinh (ghi theo Giấy khai sinh):…………..……….…. …………………………….. 

Nơi sinh (ghi tên tỉnh/thành phố): ……………..…………………………………………… 

Số CMND:………………… Cấp ngày:……………… Nơi cấp:…………………..……… 

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

Địa chỉ liên hệ (gửi thư): …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

Đăng ký dự thi Tiếng Anh trình độ (trình độ tương đương): 

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

- Thí sinh là sinh viên, học viên sau đại học trường Đại học Trà Vinh:  

     Mã SV/Học viên: ………….…………Ngành học: …………..…………….……….. 

- Thí sinh là đối tượng khác:  

     Đơn vị công tác/học tập: …………………………………...………………………….. 

Sau khi tìm hiểu thông tin kỳ thi, Tôi quyết định tham gia kỳ thi cấp Chứng nhận năng 

lực tiếng Anh, thực hiện theo Quy chế thi của Trường Đại học Trà Vinh. Tôi cam kết 

những thông tin trên đây là hoàn toàn chính xác và không có khiếu nại về sau.    

 
               .  …....................., ngày…..tháng.… năm 20…. 

 

 

 

 

 

 

 

     Người đăng ký 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Thí sinh lưu ý:  
1. Thí sinh có trách nhiệm nộp Hồ sơ ĐKDT (đầy đủ) gồm có Phiếu đăng ký dự thi đã điền đầy đủ thông tin (theo mẫu), 

01 bản sao CMND hoặc giấy khai sinh (có chứng thực), lệ phí thi ( A1: 900.000 đồng,  A2: 1.200.000 đồng,  

 B1/B2: 1.500.000 đồng). Hồ sơ nộp rồi Trường sẽ không hoàn trả (kể cả lệ phí thi).  

2. Khi đi thi, thí sinh mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Thẻ SV/Thẻ HV hoặc Giấy tờ tùy 

thân có ảnh …để xuất trình vào phòng thi. 

3. Việc chấp nhận Giấy chứng nhận năng lực Tiếng Anh do đơn vị sử dụng xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng 

lực ngoại ngữ tùy theo vị trí công việc.   

 

 Ảnh 01  

  3 x 4 cm 

(Chụp không 

quá 3 tháng) 

Mã HS:  

 Ảnh 03 

4 x 6 cm   

(Dùng keo dán dính 

25% mép trên vào 

vị trí này) 

 Ảnh 02 

4 x 6 cm   

(Dùng keo dán dính 

25% mép trên vào 

vị trí này) 


