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

BẢN CAM KẾT
(Bản 1)
THÔNG TIN THÍ SINH
- Họ và tên: ……………………………………………………………………………
- Ngày sinh: ………………………………… Giới tính: ……………………………..
- Số CMND: ……………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: ……………………
- Số điện thoại: ………………………………………………………………………...
THÍ SINH CAM KẾT ĐÃ ĐƯỢC PHỔ BIẾN VÀ HIỂU RÕ NHỮNG NỘI
DUNG DƯỚI ĐÂY:
1. Thí sinh đăng ký dự thi phải tự điền vào Phiếu đăng ký dự thi TOEFL ITP theo
đúng form mẫu. Không chấp nhận bất cứ trường hợp điền hộ (điền thay) Phiếu đăng ký
dự thi này. Trong trường hợp Giám thị phát hiện trường hợp điền hộ Phiếu đăng ký dự
thi, thí sinh bị coi là vi phạm nội quy không được dự thi và không được hoàn lại khoản
lệ phí thi đã nộp.
2. Hồ sơ đăng ký gồm: Phiếu đăng ký liên 1, liên 2. Bản photo giấy tờ tùy thân
hợp lệ (CMND, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn nguyên gốc, thông tin rõ ràng,
còn thời hạn, không ép lụa, ép dẻo, ép lại, cắt góc). Hai ảnh 3x4 (ghi thông tin cá nhân
ở mặt sau, dán vào 2 phiếu đăng ký).
3. Thí sinh đăng ký dự thi cần hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đăng ký và lệ phí.
- Thời gian đăng ký: Trước ngày thi ít nhất 1 tháng đối với lịch thi tại Hà Nội, Đà
Nẵng, TP. HCM. Còn tại các tỉnh, để tổ chức hội đồng thi riêng tại địa phương, cần có
số lượng thí sinh đăng ký tối thiểu 180 thí sinh/ hội đồng thi nên lịch thi có thể linh hoạt
hơn, tuy nhiên thí sinh cũng phải hoàn thiện hồ sơ, kinh phí trước ít nhất 1 tháng.
- Sau 05 ngày kể từ ngày đăng ký nếu rút hồ sơ sẽ bị trừ lệ phí tài khoản học và
lệ phí thi theo quy định là 1.500.000 đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng);
- Sau 20 ngày kể từ ngày đăng ký sẽ không được hoàn lại hồ sơ và lệ phí đã nộp.
4. Thí sinh không thể tham gia kỳ thi (lý do từ phía thí sinh) thì cần báo với đơn
vị tổ chức để làm thủ tục bảo lưu trước 20 ngày thi.
Nếu đang bị viêm mũi, họng… có thể gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến những
thí sinh khác trong quá trình thi, thí sinh sẽ không được tham dự kỳ thi và phải chủ động
làm thủ tục chuyển sang buổi thi khác. Với các lý do khác thí sinh phải đăng ký bảo lưu
trước ngày thi ít nhất 6 ngày. Nếu bị ốm, ho gần ngày thi thì liên hệ phụ trách lớp để
được hướng dẫn thủ tục.
- Sau đó nếu thí sinh không tham gia thi tiếp và đề nghị hoàn phí, thí sinh nộp
1.500.000đ cho tài khoản học và lệ phí thi, thí sinh được nhận số tiền còn lại.

5. Tham gia đầy đủ các buổi tập trung phổ biến quy định, hướng dẫn, ôn tập.
Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên về việc ôn tập tại nhà bằng tài khoản học
trực tuyến và các nội dung được hướng dẫn trên lớp.
- Thí sinh không thực hiện yêu cầu trên sẽ tự chịu trách nhiệm với kết quả thi của
mình và nộp lệ phí thi lại theo quy định.
6. Thí sinh đến dự thi phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như CMND/ Căn
cước công dân hoặc hộ chiếu hợp lệ và Phiếu đăng ký dự thi liên 2, giấy tờ liên quan
nếu được yêu cầu.
- Thí sinh không mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ sẽ không được vào phòng thi, thí
sinh tự chịu trách nhiệm.
7. Chấp hành nghiêm quy định đối với thí sinh dự thi và tuân thủ theo hướng dẫn
của giám thị.
- Thí sinh tự chịu trách nhiệm nếu vi phạm quy chế thi.
8. Trường hợp giấy tờ tùy thân ép dẻo, ép lại, ép lụa nhưng thông tin rõ ràng, còn
thời hạn, được hội đồng cho phép dự thi nhưng sẽ không được nhận kết quả thi.
- Trường hợp này thí sinh cần làm lại giấy tờ mới hợp lệ, nộp bản gốc giấy tờ mới
cho đơn vị tổ chức thì mới được trả kết quả.
- Thời hạn xác minh giấy tờ mới trong vòng 6 tháng kể từ ngày thi, quá thời hạn
trên, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy. Thí sinh phải đăng ký thi lại và tự nộp lệ phí theo
quy định.
9. Thí sinh được nhận chứng chỉ trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự thi. Thí sinh
có trách nhiệm kiểm tra mọi thông tin trên chứng chỉ, báo đơn vị tổ chức nếu có sai sót
trong vòng 10 ngày sau đó.
- Nếu thông tin sai sót do lỗi của thí sinh, thí sinh sẽ nộp lệ phí sửa theo quy định
của đơn vị tổ chức thi.
10. Chứng chỉ được cấp 1 lần duy nhất cho học viên và không cấp bản sao.
- Thí sinh phải tự bảo quản và gìn giữ nếu mất tự chịu trách nhiệm. Nếu thi lại
nộp lệ phí thi lại theo quy định.
Tôi đã được phổ biến, hướng dẫn và đọc, hiểu rõ các nội dung trên. Tôi cam
kết thực hiện đúng bản cam kết này./.
…………………., ngày ….. tháng ….. năm 2020
Người cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

BẢN CAM KẾT
(Bản 2)
THÔNG TIN THÍ SINH
- Họ và tên: ……………………………………………………………………………
- Ngày sinh: ………………………………… Giới tính: ……………………………..
- Số CMND: ……………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: ……………………
- Số điện thoại: ………………………………………………………………………...
THÍ SINH CAM KẾT ĐÃ ĐƯỢC PHỔ BIẾN VÀ HIỂU RÕ NHỮNG NỘI
DUNG DƯỚI ĐÂY:
1. Thí sinh đăng ký dự thi phải tự điền vào Phiếu đăng ký dự thi TOEFL ITP theo
đúng form mẫu. Không chấp nhận bất cứ trường hợp điền hộ (điền thay) Phiếu đăng ký
dự thi này. Trong trường hợp Giám thị phát hiện trường hợp điền hộ Phiếu đăng ký dự
thi, thí sinh bị coi là vi phạm nội quy không được dự thi và không được hoàn lại khoản
lệ phí thi đã nộp.
2. Hồ sơ đăng ký gồm: Phiếu đăng ký liên 1, liên 2. Bản photo giấy tờ tùy thân
hợp lệ (CMND, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn nguyên gốc, thông tin rõ ràng,
còn thời hạn, không ép lụa, ép dẻo, ép lại, cắt góc). Hai ảnh 3x4 (ghi thông tin cá nhân
ở mặt sau, dán vào 2 phiếu đăng ký).
3. Thí sinh đăng ký dự thi cần hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đăng ký và lệ phí.
- Thời gian đăng ký: Trước ngày thi ít nhất 1 tháng đối với lịch thi tại Hà Nội, Đà
Nẵng, TP. HCM. Còn tại các tỉnh, để tổ chức hội đồng thi riêng tại địa phương, cần có
số lượng thí sinh đăng ký tối thiểu 180 thí sinh/ hội đồng thi nên lịch thi có thể linh hoạt
hơn, tuy nhiên thí sinh cũng phải hoàn thiện hồ sơ, kinh phí trước ít nhất 1 tháng.
- Sau 05 ngày kể từ ngày đăng ký nếu rút hồ sơ sẽ bị trừ lệ phí tài khoản học và
lệ phí thi theo quy định là 1.500.000 đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng);
- Sau 20 ngày kể từ ngày đăng ký sẽ không được hoàn lại hồ sơ và lệ phí đã nộp.
4. Thí sinh không thể tham gia kỳ thi (lý do từ phía thí sinh) thì cần báo với đơn
vị tổ chức để làm thủ tục bảo lưu trước 20 ngày thi.
Nếu đang bị viêm mũi, họng… có thể gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến những
thí sinh khác trong quá trình thi, thí sinh sẽ không được tham dự kỳ thi và phải chủ động
làm thủ tục chuyển sang buổi thi khác. Với các lý do khác thí sinh phải đăng ký bảo lưu
trước ngày thi ít nhất 6 ngày. Nếu bị ốm, ho gần ngày thi thì liên hệ phụ trách lớp để
được hướng dẫn thủ tục.
- Sau đó nếu thí sinh không tham gia thi tiếp và đề nghị hoàn phí, thí sinh nộp
1.500.000đ cho tài khoản học và lệ phí thi, thí sinh được nhận số tiền còn lại.

5. Tham gia đầy đủ các buổi tập trung phổ biến quy định, hướng dẫn, ôn tập.
Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên về việc ôn tập tại nhà bằng tài khoản học
trực tuyến và các nội dung được hướng dẫn trên lớp.
- Thí sinh không thực hiện yêu cầu trên sẽ tự chịu trách nhiệm với kết quả thi của
mình và nộp lệ phí thi lại theo quy định.
6. Thí sinh đến dự thi phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như CMND/ Căn
cước công dân hoặc hộ chiếu hợp lệ và Phiếu đăng ký dự thi liên 2, giấy tờ liên quan
nếu được yêu cầu.
- Thí sinh không mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ sẽ không được vào phòng thi, thí
sinh tự chịu trách nhiệm.
7. Chấp hành nghiêm quy định đối với thí sinh dự thi và tuân thủ theo hướng dẫn
của giám thị.
- Thí sinh tự chịu trách nhiệm nếu vi phạm quy chế thi.
8. Trường hợp giấy tờ tùy thân ép dẻo, ép lại, ép lụa nhưng thông tin rõ ràng, còn
thời hạn, được hội đồng cho phép dự thi nhưng sẽ không được nhận kết quả thi.
- Trường hợp này thí sinh cần làm lại giấy tờ mới hợp lệ, nộp bản gốc giấy tờ mới
cho đơn vị tổ chức thì mới được trả kết quả.
- Thời hạn xác minh giấy tờ mới trong vòng 6 tháng kể từ ngày thi, quá thời hạn
trên, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy. Thí sinh phải đăng ký thi lại và tự nộp lệ phí theo
quy định.
9. Thí sinh được nhận chứng chỉ trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự thi. Thí sinh
có trách nhiệm kiểm tra mọi thông tin trên chứng chỉ, báo đơn vị tổ chức nếu có sai sót
trong vòng 10 ngày sau đó.
- Nếu thông tin sai sót do lỗi của thí sinh, thí sinh sẽ nộp lệ phí sửa theo quy định
của đơn vị tổ chức thi.
10. Chứng chỉ được cấp 1 lần duy nhất cho học viên và không cấp bản sao.
- Thí sinh phải tự bảo quản và gìn giữ nếu mất tự chịu trách nhiệm. Nếu thi lại
nộp lệ phí thi lại theo quy định.
Tôi đã được phổ biến, hướng dẫn và đọc, hiểu rõ các nội dung trên. Tôi cam
kết thực hiện đúng bản cam kết này./.
…………………., ngày ….. tháng ….. năm 2020
Người cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)

