
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN CẤP VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ 
 

- Họ và tên: ………………………………..……………………………..……………………..  - Giới tính:…………….… 

- Ngày sinh: ……………/……..……/……….………  - Nơi sinh (Tỉnh): …………………………..……… 

-  Dân tộc: ………………….……………………………    - Quốc tịch: ……………………………………………… 

-  Ngành học: ………………….………………….……    - Khóa đào tạo: ………………………………………… 

-  Hình thức đào tạo: ………………….……………   - Năm tốt nghiệp: …………………………………… 
 

      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 201 
NGƯỜI KHAI  

 
 
 

Ghi chú :  - Những thông tin trên là những căn cứ để in văn bằng, chứng chỉ, sinh viên phải ghi chính  
xác, rõ ràng (không được viết thay) và chịu trách nhiệm về lời khai của mình. 
-  Mục Họ và tên viết chữ IN HOA; mục Nơi sinh chỉ ghi tên Tỉnh (hoặc Thành phố). 
- Sinh viên nộp phiếu cho lớp trưởng, lớp trưởng nộp cho cô Ngọc (Phòng Đào tạo) 
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