CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CAM ĐOAN
Kính gửi: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Tên tôi là: ………………………………...Ngày sinh: ....………………Giới tính: ……
CMT/CCCD số: …………………….................... Cấp ngày: …………………. ...........
Nơi cấp: ………………....................................................................................................
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ................................................Email: …………………………………….....
Tôi đã nộp hồ sơ tuyển sinh vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học
chính quy, liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN và Đại học St. Francis, Hoa
Kỳ (BBA-USF), Khóa 01, niên khóa 2021 - 2025. Trong Hồ sơ có các văn bằng, chứng
chỉ sau:
Tình trạng

Văn bằng chứng chỉ

Ký tên

Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT
(hoặc Giấy chứng nhận
tốt nghiệp THPT tạm thời)

……………………………….

Bản sao Học bạ THPT

……………………………….

Phiếu báo điểm thi THPT năm 2021

……………………………….

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

……………………………….

Giấy chứng nhận kết quả thi Đánh giá
năng lực của ĐHQGHN

……………………………….

Chứng chỉ Quốc tế khác (nếu có):
ACT/SAT/A-Level...

……………………………….

Tôi cam đoan các văn bằng, chứng chỉ tôi đã nộp trong Hồ sơ nêu trên đây là hoàn toàn
hợp pháp. Nếu trong quá trình học tập tại Chương trình, Nhà trường phát hiện bất cứ sai
sót gì về các giấy tờ trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bị hủy kết quả trúng
tuyển, hủy kết quả học tập trong Chương trình và không được hoàn lại toàn bộ học phí và
các lệ phí đã nộp.
Tôi cam kết tuân thủ mọi nội quy, quy định về tài chính, học thuật và quản lý hành chính
áp dụng đối với sinh viên của Đại học St. Francis và của Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN.
Hà Nội, Ngày … …tháng..… .năm 2021

Người cam đoan
(Ký, ghi rõ họ tên)

