
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

 

GIẤY CAM ĐOAN 
(V/v Nộp lưu chiểu luận án Tiến sĩ / luận văn Thạc sĩ) 

 

Kính gửi:  Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Điện lực 
 

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

Số CMND: ...................................... Nơi cấp: ........................ Ngày cấp: ….......................... 

Đơn vị công tác: ..................................................................................................................... 

Địa chỉ: …...……………………………………………………………………………........ 

Số điện thoại: ………………………… Email: ………………………………………......... 

Lớp: …………………………… Chuyên ngành: ………………………………………….. 

Tên đề tài (Ngôn ngữ gốc): ……………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………......... 

Tên đề tài (Dịch sang tiếng Việt): …………………………………………..…………........ 

…………………………………………………………………………………………......... 

Giáo viên hướng dẫn: …………………………………………………………………......... 

Bảo vệ tại: ………………………………………………………………………………....... 

Thời gian được phép công bố: …………………………………………………………........ 

Loại tài liệu: ............................................................................................................................ 

Bao gồm: ……… Toàn văn + ……… Tóm tắt + ……… USB + ……… Phụ lục 

Tôi cam đoan tài liệu trên là của tác giả: ………………………………………………;  

thống nhất về nội dung giữa bản in và bản điện tử và là bản chỉnh sửa cuối cùng; đã được 

Phòng đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Điện lực kiểm tra xác nhận để nộp lưu chiểu 

tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Điện lực. Trung tâm Học liệu có quyền sử dụng 

nội dung tài liệu để làm nguồn học liệu tham khảo phục vụ cho mục đích học tập, giảng 

dạy, nghiên cứu khoa học theo qui định. 

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan trên. 
 

                                                                           Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20…… 

                                                                           Người cam đoan 

 

 

 

 

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



BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                       Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20…… 
 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

(V/v Nộp lưu chiểu luận án Tiến sĩ / luận văn Thạc sĩ) 

Kính gửi:  Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Điện lực 

 

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

Ngày sinh: ....../....../19……     Mã học viên: …………………………… 

Số CMND/CCCD: ……….……………………. Ngày cấp: ……/……/20…… 

Nơi cấp: ….………………….…………….………………….………………….…………. 

Lớp: ……………………………… Khóa: ………………………………...…………..…… 

Đã nộp tài liệu:   Lưu chiểu    Trưng bày  

Tên đề tài: …………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………..……... 

Người hướng dẫn: ……….…………………………………………………………………. 

Bảo vệ tại: ……….……………………………………………………………………......... 

Loại tài liệu: …...................................................................................................................... 

Bao gồm: ……… Toàn văn + ……… Tóm tắt + ……… USB + ……… Phụ lục  

Lưu ý:   

- USB bao gồm toàn văn (01 file dạng MS Word và 01 file dạng pdf, nội dung trùng khớp với  

bản in): bìa + nội dung + quyết định giao đề tài + bản sao xác nhận đã chỉnh sửa luận án / luận 

văn của Hội đồng (đầy đủ bìa và nội dung có chữ ký của học viên và giáo viên hướng dẫn, sao y 

bản in). 

Các file không cài đặt mật khẩu, không mã hóa hay cài đặt các chương trình bảo vệ. 

- Bản in toàn văn của luận án Tiến sĩ / luận văn Thạc sĩ, sử dụng bìa màu đỏ. 

Giấy xác nhận này được làm thành 02 bản, có giá trị như nhau.                                                              

          

Người nộp 

 

 

 

 

……… 

TP. ĐTSĐH 

 

 

 

 

Lê Thành Doanh              

Người nhận 

 

 

 

 

Nông Đường Tố Loan         

GĐ. TT Học liệu 

 

 

 

 

Đoàn Vũ Trọng Anh 

 


