
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 

 

ĐƠN NHẬP HỌC LẠI 
Kính gửi: 

 - Ban Giám hiệu; 

 - Phòng Đào tạo; 

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

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

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

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

Tôi đã được Nhà trường cho phép nghỉ học tạm thời theo Quyết định số: ............... /QĐ-ĐHGTVT 

ngày  .................................  của Hiệu trưởng Trường. 

Nay tôi đã: (sinh viên đánh dấu X vào trường hợp thích hợp) 

Sức khỏe bình phục   

Khắc phục hoàn cảnh khó khăn   

Hết hạn kỷ luật   

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

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

Kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa/Viện xem xét, giải quyết cho tôi được nhập 

học trở lại để tiếp tục học tập hoàn thành chương trình học, thời gian nhập học lại từ học kỳ .............. 

năm học 202......... - 202......... . 

Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định có liên quan của Nhà trường. 

 

Ý kiến gia đình sinh viên 

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 202... 

Người viết đơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Đồng ý     

Không đồng ý  

(Ký ghi rõ họ tên, mối quan hệ) 

 
 

    

 

Đề xuất của Phòng Đào tạo 

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

Đồng ý  

Không đồng ý  

Xác nhận của Khoa/Viện quản lý sinh viên 

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

Đồng ý  

Không đồng ý  

BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 

 

PHẦN BÁO CHO SINH VIÊN SAU KHI CÓ PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Sinh viên:  .....................................................................  Mã số SV:..............................................................   

Ngày sinh: .................................. Lớp: ................... Ngành đào tạo: ..............................................................  

Khoa/Viện: ............................................................ được nhập học lại từ học kỳ ....... năm học 202........ - 202......... 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 202... 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 
BM-NHL-03 


