BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Mã hồ sơ:…………….

ĐƠN ĐĂNG KÝ THI NĂNG LỰC TIẾNG ANH
THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
Họ và tên (Viết bằng chữ in hoa) :...............................................................................................
Ngày tháng năm sinh:...................................................................................................................
Là (học sinh, sinh viên, thí sinh tự do) : ......................................................................................
Mã sinh viên: ....................................................Lớp:…...............................................................
Số chứng minh nhân dân: .................................Ngày cấp: ...................Nơi cấp: .......................
Số điện thoại: ....................................................Email:………...................................................
Đăng kí dự thi:

Bậc 2 (A2)

Bậc 3-5 (B1, B2, C1)

Kỳ thi ngày: ........................................................
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.
Đắk Lắk, ngày.....tháng....năm......
(Người đăng ký dự thi
Ký, ghi rõ họ tên)

……………………………………………………………………………………………………………………

PHIẾU XÁC NHẬN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI NĂNG LỰC TIẾNG ANH
THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
Họ và tên: ....................................................Mã hồ sơ: ............................................................
Ngày sinh: ...................................................Số chứng minh nhân dân: ....................................
Đăng kí dự thi:

Bậc 2 (A2)

Bậc 3-5 (B1, B2, C1)

Kỳ thi ngày: .............................................................
Thí sinh lưu ý :
1- Khi đi thi thí sinh phải mang theo các loại giấy tờ sau : thẻ dự thi, một trong những giấy tờ tùy
thân còn hiệu lực: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, hoặc thẻ học sinh.
Ngoài ra, đối với sinh viên, học viên của Trường phải mang thêm thẻ sinh viên, thẻ học
viên.
2- Thí sinh không được mang đến khu vực thi: điện thoại di động, các phương tiện thu
phát sóng, đồng hồ đeo tay.
3- Thông tin về dạng thức đề thi, hướng dẫn làm bài thi trên máy vi tính và các thông tin
cần thiết khác được cung cấp tại trang thông tin điện tử của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học
trường Đại học Tây Nguyên, website: http://tn.ttn.edu.vn/nnth/

