CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…….tháng……năm …..

ĐƠN XIN XEM XÉT
Kính gửi:
- Ban Đào tạo Quốc tế - Cơ sở II Trường ĐH Ngoại Thương tại TP.HCM;
- Giáo viên chủ nhiệm lớp_________.
Em tên là: ___________________________________________ MSSV: _____________________
Sinh viên/Học viên lớp:________________________________ Khóa: _____________________
Địa chỉ Email: _______________________________________ Điện thoại: _________________
Nay em kính đề nghị Ban ĐTQT và GVCN lớp _________ xem xét và giải quyết trường hợp của em với
nội dung như sau:
Nội dung
xin xem xét

Các lựa chọn

Lý do

Nguyện vọng

1. Xin chuyển lịch thi lần 1
2. Đăng ký thi lần 2 (thi lại)
3. Đăng ký học lại
4. Xin kiểm tra lại học phí
5. Xin kiểm tra điểm trên trang web
cá nhân
6. Xin xem xét kết quả thi cuối kỳ
7. Xin xem xét kết quả họp xét thi
đua, khen thưởng, học bổng
8. Xin xem xét lại việc cấm thi
9. Xin xem xét kết quả xét cảnh báo,
buộc thôi học
10. Xin cứu xét vì bị tạm dừng,
buộc thôi học
11. Xin gia hạn thời gian nộp học
phí, lệ phí
12. Nội dung yêu cầu khác
Lưu ý: sinh viên/học viên đánh dấu “X” để chọn nội dung xin xem xét và ghi ngắn gọn, rõ ràng lý do và nguyện vọng.
Minh chứng kèm theo:
+ _________________________________________________________________________________
+ _________________________________________________________________________________
+ _________________________________________________________________________________
Em xin cam đoan lý do nêu trên là đúng sự thật và em xin cam kết sẽ thực hiện đúng những quy định và yêu
cầu của nhà trường đề ra.

Ý KIẾN CỦA BAN ĐTQT

Ý KIẾN CỦA GVCN

Bản gốc: Lưu hồ sơ đào tạo Khoá ………;
Scan: SV, ĐTQT.
Ngày …… tháng …… năm ……

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

