
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

HĐTS NĂM 2017 - NHF 
BIÊN NHẬN  

THU GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI  

  

Đợt xét tuyển thứ nhất 

 

Trường Đại học Hà Nội xác nhận đã thu Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc) của thí sinh: 

Họ và tên:    .................................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:  ..................................................................................................... 

Số báo danh:  ...................................................................................................................... 

Số điện thoại liên hệ:....................................................................................................... 

 

Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của Giấy chứng nhận kết quả thi nói trên.  

 

 

 

    NGƯỜI NHẬN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Hà Nội, ngày         tháng 8 năm 2017 

NGƯỜI NỘP 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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     NGƯỜI NHẬN 
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Hà Nội, ngày         tháng 8 năm 2017 

NGƯỜI NỘP 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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