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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày……..tháng…. .năm…..….. 
 

ĐƠN XIN TẠM NGỪNG HỌC 

 Kính gửi: 

- Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế TP. HCM; 

- Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế TP. HCM; 

- Khoa:………………………………………………  

 

Tôi tên: ……………………………………………..MSHSSV ...................................  

Sinh ngày: ……… tháng…….năm …….…Tại: ..........................................................   

Địa chỉ liên hệ:  .............................................................................................................  

Điện thoại liên hệ: .........................................................................................................  

Là HS – SV lớp:…………….Khóa: .............. Khoa: ....................................................  

Trình độ: ..................................................... Hệ: ............................................................   

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo, 

Khoa………………………………………Trường Cao đẳng Kinh tế TP. HCM cho tôi 

được tạm ngừng học và bảo lưu kết quả học tập của tôi trong thời gian qua. 

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

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

Thời gian xin tạm ngừng học: Từ tháng.…. ..năm……….đến 

tháng….......năm…....... 

Điểm trung bình chung học tập tính đến thời điểm xin tạm ngừng học: 

…………………………………………………………………………………………… 

Trong khi chờ đợi sự xem xét giải quyết của nhà trường tôi xin chân thành cảm ơn./. 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO/ KHOA 

XÁC NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

………………………………… 

 

Cao đẳng: SV xác nhận KQHT tại P.ĐT 

TCCN: HS xác nhận KQHT tại Khoa Lưu ý: Đơn xin tạm ngừng học in 2 mặt. 
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PHẦN Ý KIẾN CỦA BỘ PHẬN LIÊN QUAN 

1. Ý kiến của Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập về tình trạng HS-SV xin tạm ngừng học 

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

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

Kết luận: 

 Đồng ý:                                                                 Không đồng ý 

 Ý kiến khác: .....................................................................................................................................  

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

 Người xác nhận 
 (Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

          ……………………………….. 

2. Ý kiến của Khoa quản lý sinh viên/học sinh 

 Đồng ý                                                                 Không đồng ý 

 Ý kiến khác: .....................................................................................................................................  

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

 Trưởng Khoa 
 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

                                                                                            ….....................................                                                                      

3. Ý kiến của phòng Đào tạo 

 Đồng ý                                                                 Không đồng ý 

 Ý kiến khác: .....................................................................................................................................  

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

 Trưởng P.Đào tạo 
 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

 
 

 

                                                                                                      ………………………………. 

4. Ý  kiến của Ban Giám hiệu 

 Đồng ý                                                                Không đồng ý 

   Ý kiến khác:...................................................................................................................................  

 TP. Hồ Chí Minh, ngày…..…..tháng…..năm….…... 
 Duyệt của Ban Giám hiệu 
 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

  

 


