
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC 

BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP THỜI HẠN 01 NĂM 

Kính gửi :   -  Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai 

-  Ông (bà) Trưởng Phòng Đào tạo 

-  Ông (bà) Trưởng phòng CTSV 

-  Ông (bà) Chủ nhiệm Khoa ........................ 

 

Tên em là : ....................................................................................................................................................................... 

Sinh ngày : ................................................... Tại :.......................................................................................................... 

Hộ khẩu thờng trú :......................................................................................................................................................... 

Điện thoại : ...................................................................................................................................................................... 

Em hiện là sinh viên lớp :...............................    Ngành : ........................................................................................ 

Khoá học :...........................................................     Khoa : .......................................................................................... 

Em làm đơn này xin phép nghỉ học và được bảo lưu kết quả học tập thời hạn 01 năm vì lý do : 

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

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

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

Em xin nộp bản sao kết quả học tập kèm theo đơn này. 

        Đồng Nai, ngày ............... tháng ............  năm............ 

( Sinh viên ký và ghi rõ họ tên ) 

 

 

Ý KIẾN CỦA GIA ĐÌNH SINH VIÊN  

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

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

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

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

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

 

 

 



XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG  ( Nếu nghỉ học vì do khó khăn kinh tế ) 

hoặc XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN Y TẾ   ( Nếu nghỉ học vì lý do sức khoẻ yếu ) 

hoặc XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐANG CÔNG TÁC  ( Nếu nghỉ học vì lý do phải đi công tác ) 

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

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

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

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

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

          CHỨNG THỰC TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA KHOA......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

XÉT DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 

Đồng ý cho sinh viên : ........................................................................................ Lớp :............................................. 

được nghỉ học, bảo lưu kết quả học tập ................................................................................................................. 

trong thời hạn 01 năm ( Kể từ ngày................................................ đến ngày.................................................) 

Khi sinh viên nhập học lại phải xuất trình các giấy tờ sau :  

- Đơn xin học lại. 

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương về tư cách đạo đức, chấp hành pháp luật tại nơi 

sinh viên cư trú trong thời gian nghỉ học . 

Đồng Nai, ngày............. tháng .......... năm ............... 

       HIỆU TRƯỞNG 


