
              Phiếu đăng ký dự thi IC3 GS4 
               

Số CMND:   

                      

 

                        
           

  

Họ và tên:  
(Chữ in hoa) 

                      

 

                

                      

  

                

           
  

        

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                   

 Giới tính: Nam      Nữ   
   
                 

Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................................................................................            

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

Số điện thoại di động:............................................................................ Số cố định: ..................................................     

Email: ....................................................................................................................................................................................................................................... 

Nghề nghiệp:................................................................................................. Đơn vị công tác:............................................................................... 

Mục đích:  Đánh giá trình độ:         Xét tốt nghiệp:            Xin việc hoặc nâng ngạch:           Khác: 

Đã từng thi IC3?   Có        Không             Ngày thi gần nhất: ...................................................................... 

Đăng ký môn thi và phiên bản: ………………………................................................................ Ngôn ngữ: Tiếng Anh        Tiếng Việt                                  

Buổi thi 
(sáng/chiều) 

 Ngày thi      Địa điểm thi 

                                         
                            

 

Username: ......................................................................................... Password:.......................................................................................................... 

(Thí sinh chỉ sử dụng 01 username cho những lần tham dự thi khác nhau) 
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Buổi thi 
(sáng/chiều) 
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Username: ......................................................................................... Password:.......................................................................................................... 

(Thí sinh chỉ sử dụng 01 username cho những lần tham dự thi khác nhau) 

 

Ngày sinh:         
(ngày/tháng/năm) 

                

                
        

Ký, ghi rõ họ tên 
(bằng chữ thường, 

Có dấu) 

  
 

 

        

 

 Ngày đăng ký             
        

 

Ngày sinh:         
(ngày/tháng/năm) 

                

                
        

Ký, ghi rõ họ tên 
(bằng chữ thường, 

Có dấu) 

  
 

 

        

 

 Ngày đăng ký             
        

 

 
Xin vui lòng ghi 

rõ họ tên, ngày 

sinh, số CMND 

vào mặt sau 

ảnh 3x4cm, 

chụp không 
quá 03 tháng 

 
Xin vui lòng ghi 

rõ họ tên, ngày 

sinh, số CMND 

vào mặt sau 

ảnh 3x4cm, 

chụp không 
quá 03 tháng 



 
I. Đặc điểm nhận dạng của thí sinh: 

 
  Có (ghi rõ) ....................................................................................................................... 

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

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

  Không (Yêu cầu lấy dấu vân tay 02 ngón trỏ)  

 

 
 
 
 
 
 
II. Cán bộ làm thủ tục ký và ghi rõ họ tên: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

MỘT SỐ LƯU Ý 
 

Ngón trỏ trái Ngón trỏ phải 

1. Thí sinh phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác khi khai 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. Trước ngày thi 04 ngày, thí sinh liên hệ trực tiếp với bộ phận tiếp nhận đăng ký của Test site 

hoặc kiểm tra trên website của Test site để biết thông tin ca thi, giờ thi, phòng thi, đia điểm 

thi. 

3. Thí sinh phải đọc kỹ “Hướng dẫn dự thi IC3” tại đường link 

http://www.iigvietnam.com/attachments/article/1341/HDDT%20IC3.pdf để hiểu rõ cách làm 

bài thi và các quy định khi tham dự thi. 

4. Có mặt tại địa điểm thi đúng giờ quy định. 

5. Thí sinh tới dự thi phải mang theo giấy tờ tùy thân như CMND hoặc hộ chiếu,... hợp lệ và 

Phiếu đăng ký dự thi. Không mang theo tư  trang. Nếu mang theo tư trang (gồm: ví, đồng hồ, 

máy điện thoại, thiết bị thu phát tín hiệu, các loại bút và các vật dụng khác) thí sinh phải tắt 

nguồn các thiết bị điện tử, cất tại nơi quy định và tự chịu trách nhiệm về tài sản của mình. 

6. Thời hạn đăng ký thi/chuyển thi/hủy thi muộn nhất bảy ngày trước ngày 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. 

 

http://www.iigvietnam.com/attachments/article/1341/HDDT%20IC3.pdf

