
Tên đơn vị/ tổ chức đĕng ký dự thi: 

Giới tính:      Nam

Địa chỉ liên hệ: 

Email:

Nghề ghiệp:

Đ h gi  t h độ Họ  sau Đại họ Du họ Xi  iệ X t tốt ghiệp

Đ  thi TOEFL ITP:    Chưa Có

Ngày thi:

Lệ ph  thi:

Đề ghị th g o kết uả ủa t i t  e site ủa đơ  ị đă g ký dự thi: Có

Ng  đă g ký:
Ký, ghi  họ t : 

Thí sinh ký và viết tên ằng hữ thường, ó dấu, trướ  sự hứ g kiế  ủa  ộ tiếp hậ  đă g ký )

Cán bộ làm thủ tục ti p nhận ký và ghi rõ họ tên:

 Chú ý đối với án ộ tiếp nhận: 
-  Y u ầu th  si h ký  iết t  tại thời điể  hậ  phiếu đă g ký thi;
- Đối hiếu  th g ti   h  t  phiếu/ả h ới th g ti  t  giấ  tờ tù  th  ủa th  si h  kiể  t a t hữ ở phầ  ghi t  
ới t hữ ở phầ  khai hậ  th g ti ;

- Ghim bả  foto CMND  đủ ặt t ướ   ặt sau  ủa th  si h o ặt sau ủa Li  ; 
- Ghi   ả h ủa th  si h o ị t  d  ả h t  fo  Li    Li  .

Họ và tên thí sinh:
(Chữ in hoa)

Nữ
Ngày sinh:

(dd/mm/yy)
Số CMND:

Mụ  đ h tha  dự thi:

Ng  đ  thi gầ  hất:

Giờ thi Địa điể  thi Ng  t ả kết uả

T i i  a  kết:
- T i hí h l  gười điề   th g ti  v o Phiếu đă g ký dự thi TOEFL ITP v  hữ g th g ti  đượ  u g ấp, ao gồ  ả h *  

 l  hí h , đầ  đủ.
- CMND ủa t i l  CMND hợp lệ:  hạ  sử dụ g, th g ti  r  r g v  gu  gố  (kh g p dẻo/ kh g p lụa/ kh g p 
lại/kh g tr  p để hở phầ  giấ   tro g.
- T i i  hịu tr h hiệ  trướ  ph p luật về hữ g th g ti  đã u g ấp ũ g hư tí h  thự  ủa CMND photo đí h k  
phiếu dự thi .

Bằng hữ: …………………………………………………………………………………..………….

Không

PHI U ĐĔNG KÝ THI TOEFL ITP -liên 1

(Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào tất cả các mục dưới đây)

Số điện thoại cố định: Số di độ g:

Nơi g t :

……………………

 

Ghi  họ t , 
g  si h, số 

CMND o ặt 
sau ả h , 
hụp kh g u  

03 tháng 



Tên đơn vị/ tổ chức đĕng ký dự thi: 

Giới tính:      Nam

Địa chỉ liên hệ: 

Email:

Nghề ghiệp:

Đ h gi  t h độ Họ  sau Đại họ Du họ Xi  iệ X t tốt ghiệp

Đ  thi TOEFL ITP:    Chưa Có

Ngày thi:

Lệ ph  thi:

Đề ghị th g o kết uả ủa t i t  e site ủa đơ  ị đă g ký dự thi: Có Không

Ký, ghi  họ t : 
Ng  đă g ký:

Thí sinh ký và viết tên ằng hữ thường, ó dấu, trướ  sự hứ g kiế  ủa  ộ tiếp hậ  đă g ký )

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Ngày sinh:

(dd/mm/yy)
Số CMND:

Số điện thoại cố định: Số di độ g:

Nơi g t :

Mụ  đ h tha  dự thi:

Ng  đ  thi gầ  hất:

Giờ thi Địa điể  thi Ng  t ả kết uả

…………………… Bằng hữ: …………………………………………………………………………………..………….

8. Thí sinh có thể đăng ký thi nhiều lần nhưng khoảng thời gian giữa hai lần thi liên tiếp phải cách nhau ít nhất 05 ngày làm việc.

PHI U ĐĔNG KÝ THI TOEFL ITP -liên 2

(Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào tất cả các mục dưới đây)

Họ và tên thí sinh:
(Chữ in hoa)

Nữ

1. Thí sinh cần điền thông tin đầy đủ, chính xác 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. Thí sinh cần đọc kỹ file "TOEFL ITP - Examinee Handbook “ và "Quy định đối với thí sinh “ trên website www.toefl.com.vn để hiểu rõ những quy định 
và cách làm bài thi.

3. Chỉ mang theo CMND/Hộ chi u bản gốc và Phi u đĕng ký dự thi vào phòng thi. Không có CMND/Hộ chiếu bản gốc tại ngày thi hoặc CMND: ép 
dẻo/ép lụa/ép lại/bị bong tróc hở phần giấy bên trong, thông tin không rõ ràng, thí sinh sẽ không được tham dự thi. Nếu có tư trang và đồ dùng cá 
nhân, thí sinh phải cất vào nơi quy định và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản của mình.
4. Thí sinh phải chấp hành nghiêm Quy định đối với thí sinh và tuân thủ theo hướng dẫn của Giám thị. Nghiêm cấm thí sinh lấy thông tin về để thi; thảo 
luận, phát tán nội dung bài thi; mua bán phiếu điểm dưới mọi hình thức. Thí sinh vi phạm sẽ bị lập biên bản, hủy kết quả thi và chịu những hình thức 
kỷ luật theo quy định của IIG Việt Nam. 

5. Để bảo đảm yên tĩnh và an ninh tại phòng thi, các thí sinh đang bị các bệnh viêm mũi, họng... có thể gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến những thí 
sinh khác trong quá trình thi, sẽ không được tham dự kỳ thi và phải chủ động làm thủ tục chuyển sang buổi thi khác.

6. Kết quả thi được trả trực tiếp vào ngày ghi trên Phiếu đăng ký dự thi tại địa điểm thí sinh đăng ký thi. Khi đến lấy kết quả thi, thí sinh xuất trình 
CMND/Hộ chiếu và Phiếu đăng ký dự thi.  
7. Thời hạn đăng ký thi/chuyển thi/hủy thi muộn nhất là hai ngày trước ngày thi (đối với các ngày thi từ thứ Ba đến thứ Chủ Nhật) và ba ngày trước 
ngày thi (đối với ngày thi là thứ Hai). Thí sinh được chuyển thi tối đa 02 lần: Lệ phí chuyển thi lần thứ nhất là 100.000 đồng; lệ phí chuyển thi lần thứ 
hai là 50% lệ phí thi. Lệ phí huỷ thi là 50% lệ phí 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 huỷ/chuyển buổi thi muộn.

T i i  a  kết:
- T i hí h l  gười điề   th g ti  v o Phiếu đă g ký dự thi TOEFL ITP v  hữ g th g ti  đượ  u g ấp, ao gồ  ả h *   l  
hí h , đầ  đủ.

- CMND ủa t i l  CMND hợp lệ:  hạ  sử dụ g, th g ti  r  r g v  gu  gố  (kh g p dẻo/ kh g p lụa/ kh g p lại/kh g 
tr  p để hở phầ  giấ   tro g.
- T i i  hịu tr h hiệ  trướ  ph p luật về hữ g th g ti  đã u g ấp ũ g hư tí h  thự  ủa CMND photo đí h k  phiếu 
dự thi .

 

Ghi  họ t , 
g  si h, số 

CMND o ặt 
sau ả h , 
hụp kh g u  

03 tháng 


