
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
                      

  

BIÊN NHẬN 
NỘP HỒ SƠ DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 
 

Tôi tên là:  .............................................................................  Điện thoại : .....................................................  

CMND: ............................................... Sinh ngày: ......................................  Nơi sinh:   ................................  

Đăng ký thi ngày:  ..........................................  Bậc 2/6       Bậc 3-5/6    Nộp hồ sơ tại: Q.1   TĐ  

Tôi xin cam kết là tôi đã được Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM cung cấp đầy đủ thông tin như sau: 

+ Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh chỉ có 2 cơ sở để thí sinh liên hệ ghi danh và đăng ký     

thi: Cơ sở 1 tại số 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM và Cơ sở 2 tại số 56 Hoàng Diệu 2, Tp. Thủ Đức, TP. HCM.  

+ Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh không có liên kết với bất cứ đơn vị nào ngoài Trường trong 

việc tổ chức các lớp ôn tập kiến thức, ghi danh và đăng ký thi tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam. 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...… tháng ...… năm ....… 

                         Người nộp hồ sơ                                                                      Người nhận hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 



Lưu ý: 

1. Thí sinh cần điền đầy đủ thông tin, chính xác thông tin vào Phiếu đăng ký dự thi và chịu 

trách nhiệm về các thông tin đã khai. Nếu vi phạm, thí sinh sẽ bị xử lý theo quy định. 

2. Khi đi thi, thí sinh phải mang theo bản gốc một trong những loại giấy tờ tùy thân còn 

hiệu lực như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu. 

3. Thí sinh không được mang đến khu vực thi điện thoại di động, vật thu phát tín hiệu, tư 

trang và đồ dùng cá nhân khác, thí sinh không được mang vào phòng thi mà phải cất vào nơi 

quy định và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản. 

4. Thí sinh phải đọc kỹ tài liệu hướng dẫn các bước làm bài thi trên máy vi tính dành 

cho Thí sinh  

5. Thời hạn chuyển lịch thi muộn nhất là 1 tuần trước ngày thi. Không hoàn trả lại phí 

dự thi đối với thí sinh bỏ thi, thiếu giấy tờ tùy thân theo quy định tại ngày thi, bị đình chỉ 

thi hoặc hủy/chuyển buổi thi muộn.  

6. Thí sinh có mặt tại khu vực hội đồng thi 30 phút trước giờ thi. 

7. Thí sinh cập nhật thông tin kỳ thi tại: www.flic.edu.vn. Liên hệ hotline: 0909901277 

hoặc 028 38214055 (Q1) và 028 38971649 (TĐ) để được hỗ trợ. 

http://www.flic.edu.vn/

