
 

CONFIRMATION FOR LATE SUBMISSION OF DOCUMENTS 
(GIẤY XÁC NHẬN THỜI HẠN BỔ SUNG HỒ SƠ) 

 
Name of student (Họ và tên học sinh): ……………………………………………………………………....... 

Date of birth (Ngày-tháng-năm sinh): …………………………………………………………………………. 

ID Card/Passport Number (Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu): ………………..………………………… 

who is an applicant of the programme of (là người nộp đơn cho chuyên ngành học): 

Name of the Programme (Tên chuyên ngành):………………………………………………………………. 

delivered by British University Vietnam (giảng dạy tại Đại Học Anh Quốc Việt Nam) awarded by (được 

cấp bằng bởi): 

Name of University (Tên trường Đại Học cấp bằng):………………………………………………………… 

do hereby confirm that I have successfully finished the Year 12 of General education of Vietnam, 

and commit that I will take the High school final examination on (sau đây xin xác nhận rằng em đã 

hoàn thiện lớp 12 trong hệ thống Giáo dục Phổ thông Việt Nam, và cam kết rằng em sẽ tham dự kì 

thi Tốt nghiệp THPT vào ngày)………………………and The Notarized translated copy of the Official 

Certificate will be submitted to Admissions Office by (và bản sao công chứng dịch Tiếng Anh bằng 

tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông chính thức sẽ được nộp cho phòng Xét tuyển vào 

ngày)::……………………  

Besides, I would also like to commit that I will submit the following paper(s) to the Student 

Recruitment and Institutional Partnerships Department (Ngoài các giấy tờ trên, em cam kết  sẽ nộp 

lại những giấy tờ còn thiếu theo quy định tuyển sinh của nhà trường cho phòng Tuyển sinh và Hợp 

tác, theo danh sách dưới đây vào ngày):…………………… 

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………… 

I acknowledge that any failure of submission will result in potentially not continuing my studies at 

the university. (Em hiểu rằng bất kì sự chậm trễ trong quá trình bổ sung giấy tờ sẽ dẫn đến gián đoạn 

trong việc học tập của em tại trường). 

Applicant’s Signature (Chữ ký người làm đơn):……………………………….Date/Ngày:…………………. 

Confirmation of Student Recruitment Manager (Xác nhận của Giám Đốc Tuyển Sinh): 

……………………………………………………………….………………..…….Date/Ngày:………………… 

Received by Admissions Supervisor (Xác nhận của Cán bộ Tuyển sinh) : 

…………………………………………………………………………...…………..Date/Ngày:………………... 


