
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------o0o----------- 
                                                                                                                        

GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP 
 

Kính gửi: - BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỒNG KHỞI 

         - PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

Em tên là: …………………………….Mã số sinh viên……………………..…… 

Ngày sinh: ………………………........Nơi sinh: ………………………………… 

Hiện đang học lớp:…….....…..….……Ngành: …............……………………….. 

Khóa: ………………………............…Hệ đào tạo: …………..............…………. 

tại Trường Cao đẳng Đồng Khởi. 

Nay em làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Đồng Khởi 

cho phép em được bảo lưu kết quả học tập kể từ học kỳ .....Năm học ……..đến hết 

học kỳ ................ Năm học ....................................... 

Lý do tạm ngừng học: .................................................................................................  

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

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

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu và các phòng chức năng 

Em xin chân thành cảm ơn 

                                                                        ............ , ngày …..tháng…..năm……..  

             Ý kiến của gia đình              Người viết 

              (ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ý kiến của GV chủ nhiệm/Phòng công tác HSSV 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

      Chú ý với SV xin bảo lưu: 

 Bảng trích kết quả học tập (đối với tất cả HSSV) 
 Xác nhận của Bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp quận (huyện) trở lên về tình trạng sức khỏe (đối với SV xin ngừng học vì lý do 

sức khỏe, có thể ghi trực tiếp ở trang sau) 

 Xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình (đối với SV xin ngừng học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, có thể ghi trực 
tiếp ở trang sau) 

 Bản sao giấy mời du học/giấy báo nhập trường (đối với SV đi du học).  
 Xác nhận của cấp có thẩm quyền (đối với SV xin ngừng học vì lý do khác). 

 Sinh viên phải học 1 kỳ mới được bảo lưu; thời gian bảo lưu là 01 năm; khi SV vào học phải gửi đơn cho Phòng đào tạo trước 

01 tuần 


