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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ  

THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐƠN XIN KHÔNG BỊ BUỘC THÔI HỌC 

VÌ LÝ DO VƯỢT QUÁ THỜI GIAN TỐI ĐA  

ĐƯỢC PHÉP HỌC TẠI TRƯỜNG 

 
  Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

Trưởng ph ng Qu n l  Đ o tạo 

Trưởng Khoa …………………………………………. 

Cố vấn học tập lớp ……………………………………. 

 

- Tôi tên: .............................................................Mã số HSSV: ..........................................   

- Ngày sinh: ........................................................Nơi sinh: ..................................................  

- Lớp: ..................................................................Ngành: .....................................................  

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

- Email: ...............................................................Điện thoại di động: .................................  

Theo quy chế đào tạo hiện hành, tôi bị buộc thôi học vì lý do vượt quá thời gian tối đa 

được phép học tại trường. 

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 

Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng Khoa …………………………… và Cố vấn học tập 

lớp …………………… xem xét, giải quyết cho tôi không bị buộc thôi học trong đợt xét học vụ 

học kỳ … năm học 20… - 20… và được tiếp tục theo học tại trường đến ngày … / … /20… 

(hết học kỳ … năm học 20… - 20…) 

Lý do: ................................................................................................................................  

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

Tôi cam kết sẽ cố gắng học tập và hoàn tất hồ sơ xét tốt nghiệp trong thời gian xin 

được tiếp tục theo học tại trường như trên. Nếu vi phạm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

những gì mình đã cam kết và sẽ bị buộc thôi học theo đúng quy định. 

Trân trọng cám ơn và kính chào. 

 

Ý KIẾN CỦA CVHT 

 

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 201… 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG KHOA Ý KIẾN CỦA PHÒNG QLĐT 
 


