
A萎I H窺C THÁI NGUYÊN 
TR姶云NG A萎I H 窺C KHOA H 窺C 

C浦NG HOÀ XÃ H 浦I CH 曳 NGH┃A VI烏T NAM 
A瓜c l壱p - T詠 do - H衣nh phúc 

A陰 NGH卯 CÔNG NH一N A萎T CHU域N A井U RA TI 蔭NG ANH 

Kính g穎i:   Phòng Aào t衣o 

Em tên là: …………………………………… Mã s嘘 SV: ……………………………………. 
Ngày sinh: …………………………………… Gi噂i tính: …………………………………… 

Hi羽n h丑c l噂p: …..…………………….............  Ngành (Chuyên ngành): ……………………… 

Khóa: …………………………………..........   S嘘 đi羽n tho衣i: ………………………………… 

Sau khi tìm hi吋u Quy院t đ鵜nh s嘘 924/QA-AHKH ban hành ngày 24/9/2018 c栄a Hi羽u 

tr逢荏ng tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c v隠 vi羽c ban hành Quy đ鵜nh h逢噂ng d磯n vi羽c quy đ鰻i, công 

nh壱n đ衣t chu育n đ亥u ra v隠 ti院ng Anh  đ嘘i v噂i sinh viên h羽 chính quy c栄a Tr逢運ng A衣i h丑c Khoa 

h丑c. Em nh壱n th医y em đã đ栄 đi隠u ki羽n đ吋 đ逢嬰c công nh壱n đ衣t chu育n đ亥u ra ti院ng Anh (A2). 

Trong quá trình h丑c, em đã hoàn thành các h丑c ph亥n ti院ng Anh và đ衣t k院t qu違 nh逢 sau: 

Ti院ng Anh c挨 s荏 1 đ衣t: ........... đi吋m Ti院ng Anh nâng cao 1 đ衣t: ......... đi吋m 

Ti院ng Anh c挨 s荏 2 đ衣t: ........... đi吋m Ti院ng Anh nâng cao 2 đ衣t: ......... đi吋m 

Ti院ng Anh c挨 s荏 3 đ衣t: ........... đi吋m Ti院ng Anh nâng cao 3 đ衣t: ......... đi吋m 

 Ti院ng Anh nâng cao 4 đ衣t: ......... đi吋m 

Em xin đ隠 ngh鵜 Nhà tr逢運ng công nh壱n đ衣t chu育n đ亥u ra ti院ng Anh (A2) cho em.   

Em xin chân thành c違m 挨n ! 
 

PHÒNG AÀO T萎O 
Xác nhｆn sinh viên đＴt chuｂn đＺu ra vｚ tiｘng Anh 
(A2) theo Quyｘt đおnh sぐ 924/QA-AHKH ban hành 
ngày 24/9/2018 cてa Hiうu tr⇔ぞng tr⇔ぜng AHKH. 
Kｘt quＶ này có giá trお đｘn hｘt ngày 30/12/2019. 

 
 
 
 
 
 

Sinh viên nじp đ¬n này thay cho chとng chえ chuｂn 
đＺu ra tiｘng Anh(A2) cùng hげ s¬ xét tぐt nghiうp 

Thái Nguyên, ngày ….. tháng ….. n<m…… 
Ng逢運i làm đ挨n 

(ký tên, ghi rõ hが tên) 
 
 
 
 
 

Mã hげ s¬:  
AT11………………… 

Thぜi gian giＶi quyｘt hげ s¬ theo quy đおnh : 
………………..ngày 

Thぜi gian nhｆn hげ s¬: 
… giぜ … phút, ngày … tháng …… n<m ……. 

Thぜi gian trＶ kｘt quＶ: 
… giぜ … phút, ngày … tháng …… n<m ……. 

 

M磯u đ挨n: AT11 


