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

GIẤY CAM ĐOAN
Họ và tên: ……….…………...……………… Ngày sinh: ……………...… MSSV: ……………………..
Lớp QLSV: ………………….…………….… Số CMND: ……………..………… Tel: …………………..
Môn thi: ………………………….………...……… SBD: ………..… Phòng thi: …..……. Tiết thi …….
Nội dung trình bày và xin được dự thi: ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..…………………………………...
…………………………………………………………………………..…………………………………...
…………………………………………………………………………..…………………………………...
Tôi xin cam đoan những nội dung trên là sự thật. Nếu có gì sai sót, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và
bị xử lý theo quy định.
Hà Nội, ngày
tháng
năm ……….
CÁN BỘ COI THI
NGƯỜI LÀM CHỨNG (NẾU CÓ)
SINH VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)

---------------------Người làm chứng: là giảng viên hoặc cán bộ lớp, bạn học thi cùng phòng; biết rõ về người làm giấy cam đoan; cung cấp MSSV,
CMND, Số điện thoại để liên lạc khi cần.
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