
           UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                    
               __________________________        ______________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP NGHỈ HỌC TẠM THỜI 

VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ ĐÃ HỌC  
 

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức 

Trưởng Khoa ………………………………………… 

 

- Họ và tên: ......................................................... Mã số HSSV: .........................................   

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

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

- Khóa: ............................................................... Bậc: .......................................................  

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

- Email: .............................................................. Điện thoại liên hệ: .................................  
Nay tôi có nguyện vọng được nghỉ học tạm thời từ ngày ………… đến ngày …………… 

Với lý do nghỉ học: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan tuân theo mọi quy định của Nhà trường, đồng thời tự chịu trách nhiệm 

về việc đảm bảo thời gian nghỉ học cũng như tổng thời gian học tập tại trường không vượt quá 

quy định.  

                                                                          Tp.HCM, ngày .. tháng … năm 201… 

            Ý KIẾN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP                                            Người làm đơn 
  (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG KHOA 
        * HSSV phải hoàn tất học phí trước khi thôi học. 

        * Thư viện trường CĐCNTĐ xác nhận HSSV có 

tên trên đã trả hết sách cho Thư viện. 

* SV khi muốn trở lại học tiếp, phải viết đơn gửi 

Hiệu trưởng ít nhất một tuần (01) trước khi bắt đầu 

học kỳ mới. 

 

    

 



Đề nghị được bảo lưu điểm các môn học sau (điểm số đạt từ 4,0 trở lên): 

 

Stt Tên học phần Mã học phần 
Số 

tín chỉ 

Điểm 

Số Chữ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 
Kèm theo: 

 Phiếu điểm học tập (đối với sinh viên xin nghỉ vì lý do cá nhân) 

 Xác nhận của Phòng Y tế trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức về tình trạng sức khỏe (đối với sinh 

viên xin nghỉ học vì lý do sức khỏe) 

 Giấy xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình (đối với sinh viên nghỉ học vì hoàn cảnh gia 

đình khó khăn) 

 Bản sao giấy mời du học/giấy báo nhập trường (đối với sinh viên đi du học). 

 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG Y TẾ     XÁC NHẬN CỦA THƯ VIỆN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE SINH VIÊN 
(đối với diện xin nghỉ học vì lý do sức khỏe) 

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

 

 




