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ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH 

VÀ HOÃN THI LÝ THUY ẾT CUỐI KỲ 

 

Kính gửi: Ban Giám Đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường ĐHKHTN 

Tôi tên:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

MSSV:  .................................................. Lớp:  ................................................................ Chương trình: ...............................................................................  

Nay tôi làm đơn này xin được bảo lưu kết quả học tập bao gồm điểm quá trình lý thuyết, điểm 

thực hành của học phần và xin được hoãn buổi thi lý thuyết cuối kỳ với lớp  vào học kỳ………/năm 

học 20……- 20……. 

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

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

Minh chứng đính kèm bao gồm: ......................................................................................................................................................................................  

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

Kính mong Ban Giám đốc xem xét. 

 

 TP.HCM, ngày…… tháng …… năm 20… TP.HCM, ngày…… tháng …… năm 20… 

 Người làm đơn Người làm đơn 

 (Ký tên và ghi rõ họ tên) (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 20…… 

 Ý kiến Ban giám đốc 

  



Sinh viên đọc kỹ các cam kết, chấp thuận sau và ký tên xác nhận vào cuối trang: 

1. Sinh viên chỉ được hoãn thi lý thuyết cuối kỳ (gọi tắt là hoãn thi). 
2. Tôi hiểu rằng việc hoãn thi lý thuyết cuối kỳ do Ban Giám đốc xem xét và quyết định dựa 

trên mức độ đáng tin cậy và mức độ hợp lý của lý do mà tôi nêu ra thông qua các minh 
chứng mà tôi cung cấp. Tôi cam kết rằng lý do và các minh chứng tôi cung cấp là sự 
thực, nếu không tôi sẽ chịu kỷ luật của nhà trường. 

3. Tôi hiểu rằng việc hoãn thi bao gồm các rủi ro sau: Khóa học sau có sự thay đổi kiến thức 
giảng dạy, học phần tôi xin hoãn thi được thay thế bởi học phần khác và thay đổi hình 
thức thi so với khóa học tôi xin hoãn thi. Trong mọi trường hợp, các điểm thành phần mà 
tôi đã đạt trong quá trình đã học của học phần xin hoãn thi đều được bảo lưu, tỉ lệ phần 
trăm các cột điểm được tính theo qui định của giảng viên giảng dạy học phần mà tôi đã 
xin hoãn thi. 

4. Tôi cam kết chủ động theo dõi kế hoạch giảng dạy và đăng ký thi lại phần thi lý thuyết 
cuối kỳ trong lần mở gần nhất của học phần tương đương với học phần mà tôi xin hoãn 
thi. 

5. Tôi đồng ý với các khoản lệ phí (nếu có) khi được chấp thuận cho hoãn thi. 
6. “ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH VÀ HOÃN THI LÝ THUYẾT CUỐI 

KỲ” có thể không được chấp thuận. Trong trường hợp này, các điểm thành phần tôi đã 
đạt được đều không được bảo lưu, kết quả môn học của tôi là “Chưa đạt”. 

7. “ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH VÀ HOÃN THI LÝ THUYẾT CUỐI 
KỲ” (bao gồm các minh chứng) cần được nộp đến Bộ phận giáo vụ không quá 7 ngày 
làm việc kể từ ngày thi lý thuyết cuối kỳ của học phần xin hoãn thi. 

8. Các trường hợp du lịch hoặc công tác do công việc cá nhân, nhớ nhầm ngày thi, không 
theo dõi lịch thi cập nhật, các trường hợp không có minh chứng… sẽ không được xem xét 
hoãn thi. 

9. Các minh chứng thông thường: 
- Trường hợp tang chế gia quyến (cha mẹ, vợ chồng, con, anh chị em ruột): bản sao 

giấy chứng tử, bản sao hộ khẩu chứng minh quan hệ giữa sinh viên với người mất. 
- Trường hợp bệnh nặng, bệnh truyền nhiễm, tai nạn thương tật nặng: Hồ sơ bệnh án do 

các cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. 

Tôi đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với tất cả các cam kết, chấp thuận nêu trên. 

 
TpHCM, ngày …… tháng …… năm 20…… 

Sinh viên 
(Ký tên và ghi rõ họ tên) 


