
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN  

NGOẠI NGỮ - TIN HỌC  

 

 

Kính gửi: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại Học Phạm Văn Đồng 

 

Tên tôi là: ...........................................................................................................................  

Sinh ngày: ......./......./.................. Nơi sinh: .......................................................................  

Giới tính: ............................... Dân tộc:  ............................................................................  

Số CMND/CCCD: ............................... Ngày cấp: …. /…../….. Nơi cấp: .......................  

Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú:  ......................................................................................  

Nơi công tác (học tập):  .....................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: .......................................................... Điện thoại: ....................................  

Tôi đã dự Kỳ thi cấp chứng chỉ/ chứng nhận:  ..................................................................  

ngày ............................ tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường Đại Học Phạm Văn 

Đồng và có kếp quả đạt theo Quyết Định số:  ..................................................................    

Tôi đã nhận chứng chỉ/chứng nhận  ..................................................................................  

Có số hiệu …………………………. Số vào sổ:  .............................................................  

Tuy nhiên, thông tin được in trong chứng chỉ/ chứng nhận của tôi có chỗ sai sót như sau:  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Lý do sai sót là do: .............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  



Nay tôi viết đơn này kính mong Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường Đại Học Phạm 

Văn Đồng xem xét điều chỉnh sửa thông tin sai sót và cấp lại chứng chỉ/chứng nhận cho 

tôi để tiện việc sử dụng liên hệ công việc.  

Kèm theo đơn này là các giấy tờ sau: 

 Bản photo Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) 

 Bản gốc chứng chỉ/chứng nhận có sai sót 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

Rất mong sự quan tâm của quý cấp. Tôi xin chân thành cảm ơn./. 

 Quảng Ngãi, Ngày…... Tháng…. Năm…… 

 Người viết đơn 

 

 

 

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

GIÁM ĐỐC 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

HIỆU TRƯỞNG 

  

 


