Mẫu 2. Dành cho phụ huynh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CAM ĐOAN
Kính gửi: Hội đồng Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Tôi tên: ................................................................................................................
Sinh ngày:…..tháng…..năm……..Nơi sinh: ..................................................
CMND số: .......................... cấp ngày.......................... tại ...............................
Số điện thoại: ......................... Email: .............................................................
Là phụ huynh của thí sinh: ..................................................................................
Sinh ngày:…..tháng…..năm……..Nơi sinh: ..................................................
CMND số: .......................... cấp ngày.......................... tại ...............................
Nay thí sinh ........................................................................................................
đã trúng tuyển Kỳ tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2019 của Học viện Cán bộ
Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức xét tuyển học bạ Trung học phổ thông.
Tôi cam kết bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2019 (Đối với
thí sinh tham dự kỳ thi THPT 2019) trong hồ sơ Xác nhận nguyện vọng trúng
tuyển của thí sinh về Phòng Quản lý Đào tạo – Học viện Cán bộ Thành phố
Hồ Chí Minh, chậm nhất là ngày 22/07/2019.
Tôi hiểu rằng dữ liệu trúng tuyển của thí sinh sẽ được Học viện báo cáo về Bộ
Giáo dục và Đào tạo và điều này đồng nghĩa với việc thí sinh sẽ không được tham
gia vào bất kỳ Kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 nào khác.
Nếu không bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2019 trong thời
gian trên, tôi cam kết không khiếu nại và sẽ chịu các hình thức xử lý theo quy định
của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm việc hủy kết quả trúng tuyển
của thí sinh theo phương thức xét tuyển học bạ Trung học Phổ thông.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đã cam đoan và xác nhận chính
tôi đã ký vào Giấy cam đoan này.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

tháng

Người viết cam đoan
(Ký và ghi rõ họ tên)

năm 2019

