
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TP. HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU XÁC NHẬN 
Hoàn thành chương trình môn học Giáo dục thể chất 

Kính gửi:  

 - Phòng Đào tạo; 

 - Khoa/Viện ..................................................  

Họ và tên sinh viên: .................................................................. Mã số SV: ........................................  

Ngày sinh: ....................................  Lớp: ............................... Số điện thoại: ........................................  

Ngành đào tạo................................................................ Khoa/Viện ....................................................  

Vì lý do:  

 - Thất lạc chứng chỉ Giáo dục thể chất  

 - Đang trong thời gian chờ cấp Chứng chỉ   

Tôi kính đề nghị Phòng Đào tạo xem xét xác nhận tôi đã hoàn thành các môn học thuộc chương 

trình Giáo dục thể chất theo quy định để bổ túc hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp. 

Tôi xin chân thành cảm ơn. 

 

Xác nhận của Phòng Đào tạo 

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

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

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

Tp. HCM, ngày      tháng     năm 202… 

Sinh viên 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TP. HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU XÁC NHẬN 
Hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh 

Kính gửi:  

 - Phòng Đào tạo; 

 - Khoa/Viện ..................................................  

Họ và tên sinh viên: .................................................................. Mã số SV: ........................................  

Ngày sinh: ....................................  Lớp: ............................... Số điện thoại: ........................................  

Ngành đào tạo................................................................ Khoa/Viện ....................................................  

Vì lý do:  

 - Thất lạc chứng chỉ GDQP-AN  

 - Đang trong thời gian chờ cấp Chứng chỉ   

Tôi kính đề nghị Phòng Đào tạo xem xét xác nhận tôi đã hoàn thành chương trình Giáo dục quốc 

phòng - An ninh theo quy định để bổ túc hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp. 

Tôi xin chân thành cảm ơn. 

 

Xác nhận của Phòng Đào tạo 

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

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

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

Tp. HCM, ngày      tháng     năm 202… 

Sinh viên 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 


