
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ NGHỊ MỞ LỚP HỌC PHẦN 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc 

Tên em là: .......................... - Sinh ngày ... tháng... năm... 

Mã sinh viên: ......................- Trình độ đào tạo (ĐH, CĐ): ................................... 

Hình thức đào tạo (CQ, VLVH): .............Điện thoại: ........................................... 

Em đại diện cho (bao nhiêu) .... sinh viên lớp K....... ngành ................................. 

Đề nghị Nhà trường mở lớp học phần sau: 

TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ GV giảng dạy 

1     

....     

Lý do đề nghị mở lớp: ........................................................................................... 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

Ngày ... tháng ... năm 20... 

Người làm đơn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Xác nhận của CVHT 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Xác nhận của khoa 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc 

Tên em là: .......................... - Sinh ngày ... tháng... năm... 

Mã sinh viên: ................................. Ngành học: .................................................... 

Trình độ đào tạo (ĐH, CĐ): .................................... 

Hình thức đào tạo (CQ, VLVH): ............................ 

Điện thoại: .............................................................. 

Xin đăng ký học các học phần sau: 

TT Mã học phần Tên học phần Nhóm học phần 

1    

2    

...    

Lý do xin đăng ký: ................................................................................................. 

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

 Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

Ngày ... tháng ... năm 20... 

Người làm đơn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Xác nhận của CVHT 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Xác nhận của khoa 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 



 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN HỦY HỌC PHẦN 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc 

Tên em là: .......................... - Sinh ngày ... tháng... năm... 

Mã sinh viên: ................................. Ngành học:.................................................... 

Trình độ đào tạo (ĐH, CĐ): .................................... 

Hình thức đào tạo (CQ, VLVH): ............................ 

Điện thoại: .............................................................. 

Xin hủy các học phần sau: 

TT Mã học phần Tên học phần Nhóm học phần 

1    

2    

...    

Lý do xin hủy học phần: ........................................................................................ 

 Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

Ngày ... tháng ... năm 20... 

Người làm đơn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Xác nhận của CVHT 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Xác nhận của khoa 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN BẢO LƯU ĐIỂM HỌC PHẦN 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc 

Tên em là: .......................... - Sinh ngày ... tháng... năm... 

Mã sinh viên: ................................. Ngành học: .................................................... 

Trình độ đào tạo (ĐH, CĐ): .................................... 

Hình thức đào tạo (CQ, VLVH): .................... Điện thoại: .................................. 

Xin bảo lưu điểm của các học phần sau: 

TT Mã học 

phần 

Tên  

học phần 

Số  

tín chỉ 

Kết  

quả 

1     

2     

...     

Lý do xin bảo lưu: ................................................................................................. 

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

 Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

Ngày ... tháng ... năm 20... 

Người làm đơn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Xác nhận của CVHT 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Xác nhận của khoa 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN ĐỔI TÊN KHÓA LUẬN 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc 

Tên em là: .......................... - Sinh ngày ... tháng... năm... 

Mã sinh viên: ................................. Ngành học:.................................................... 

Trình độ đào tạo (ĐH, CĐ): .................................... 

Hình thức đào tạo (CQ, VLVH): ............................ 

Điện thoại: .............................................................. 

Xin đổi tên khóa luận, cụ thể như sau: 

Tên khóa luận đã được phê duyệt Tên khóa luận đề nghị thay đổi 

  

Lý do xin đổi tên khóa luận: .................................................................................. 

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

 Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

Ngày ... tháng ... năm 20... 

Người làm đơn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Xác nhận của khoa 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN ĐỔI GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc 

Tên em là: .......................... - Sinh ngày ... tháng... năm... 

Mã sinh viên: ................................. Ngành học:.................................................... 

Trình độ đào tạo (ĐH, CĐ): .................................... 

Hình thức đào tạo (CQ, VLVH): ............................ 

Điện thoại: .............................................................. 

Em xin đổi giảng viên hướng dẫn khóa luận, cụ thể như sau: 

Tên giảng viên đã được phê duyệt Tên giảng viên đề nghị thay đổi 

  

Lý do xin đổi giảng viên hướng dẫn khóa luận: .................................................... 

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

 Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

Ngày ... tháng ... năm 20... 

Người làm đơn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Xác nhận của khoa 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN DỪNG LÀM KHÓA LUẬN 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc 

Tên em là: .......................... - Sinh ngày ... tháng... năm... 

Mã sinh viên: ................................. Ngành học:.................................................... 

Trình độ đào tạo (ĐH, CĐ): .................................... 

Hình thức đào tạo (CQ, VLVH): ............................ 

Điện thoại: .............................................................. 

Em đã được Nhà trường cho phép thực hiện khóa luận có tên: ............................. 

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

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

 Do giảng viên: ................................................... hướng dẫn. 

Tuy nhiên, do ......................................................................................................... 

Nên em kính đề nghị Ban Giám hiệu cho phép em được dừng việc thực hiện 

khóa luận nói trên. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

Ngày ... tháng ... năm 20... 

Người làm đơn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Xác nhận của khoa 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỨ 2 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc 

Tên em là: .......................... - Sinh ngày ... tháng... năm... 

Mã sinh viên: ................................. Ngành học:.................................................... 

Trình độ đào tạo (ĐH, CĐ): .................................... 

Hình thức đào tạo (CQ, VLVH): ............................ 

Điện thoại: .............................................................. 

Là sinh viên năm thứ .... Số tín chỉ đã tích lũy: ............. Điểm trung bình chung 

tích lũy: ................ 

Em đăng ký học thêm ngành đào tạo: ................................................................... 

Trình độ đào tạo: ......................... 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

Xác nhận của CVHT 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ngày ... tháng ... năm 20... 

Người làm đơn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Xác nhận của khoa  

quản lý ngành đào tạo thứ nhất 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Xác nhận của khoa 

quản lý ngành đào tạo thứ hai 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN CHƯA XÉT TỐT NGHIỆP 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc 

Tên em là: .......................... - Sinh ngày ... tháng... năm... 

Mã sinh viên: ................................. Ngành học:.................................................... 

Trình độ đào tạo (ĐH, CĐ): .................................... 

Hình thức đào tạo (CQ, VLVH): ............................ 

Điện thoại: .............................................................. 

Hiện nay điểm số của em đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định. Cụ thể: 

Số tín chỉ đã tích lũy: ................... Điểm trung bình chung tích lũy: ................... 

Tuy nhiên, em kính đề nghị Ban Giám hiệu chưa xét và công nhận tốt nghiệp 

cho em trong đợt này để em tiếp tục học cải thiện nhằm nâng cao kết quả tốt nghiệp. 

 Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

Ngày ... tháng ... năm 20... 

Người làm đơn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Xác nhận của CVHT 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Xác nhận của khoa 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc 

Tên em là: .......................... - Sinh ngày ... tháng... năm... 

Mã sinh viên: ................................. Ngành học:.................................................... 

Trình độ đào tạo (ĐH, CĐ): .................................... 

Hình thức đào tạo (CQ, VLVH): ............................ 

Điện thoại: .............................................................. 

Hiện nay em đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định. Cụ thể: 

Số tín chỉ đã tích lũy: ................... Điểm trung bình chung tích lũy: ................... 

Vì vậy em viết đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu xét và công nhận tốt nghiệp 

cho em. 

 Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

Ngày ... tháng ... năm 20... 

Người làm đơn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Xác nhận của CVHT 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Xác nhận của khoa 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG 

Kính gửi:   Ban Giám hiệu Trường ... (nơi chuyển đi) 

 Ban Giám hiệu Trường ... (nơi chuyển đến) 

Tên em là: .......................... - Sinh ngày ... tháng... năm... 

Điện thoại: .......................................... 

Em xin trình bày một việc như sau: 

Hiện nay em đang là sinh viên năm thứ: ............ 

Ngành: ..................................... Hệ đào tạo (CQ, VLVH) ..................................... 

của Trường ............................................................................................................ 

Xin được chuyển về học ngành ............................................................................. 

tại Trường:.............................................................................................................. 

Lý do chuyển trường:.............................................................................................. 

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

 Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

Ngày ... tháng ... năm 20... 

Người làm đơn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU 

TRƯỜNG ..... (Nơi chuyển đi) 

(xác nhận, ký tên, đóng dấu) 

 

 

BAN GIÁM HIỆU 

TRƯỜNG.... (Nơi chuyển đến) 

(xác nhận, ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 



 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN TỰ LIÊN HỆ CƠ SỞ THỰC TẬP SƯ PHẠM 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc 

Tên em là: .......................... - Sinh ngày ... tháng... năm... 

Mã sinh viên: ................................. Ngành học:.................................................... 

Trình độ đào tạo (ĐH, CĐ): .................................... 

Hình thức đào tạo (CQ, VLVH): ............................ 

Điện thoại: .............................................................. 

Hiện nay em đã đủ điều kiện đi TTSP theo quy định. Cụ thể: 

Số tín chỉ đã tích lũy: ................... Điểm trung bình chung tích lũy: ................... 

Vì vậy em viết đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu cho phép em được tự liên 

hệ cơ sở TTSP. Dự kiến là Trường: ................................................................................. 

tại huyện: ......................................................... tỉnh: ........................................................ 

 Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

Ngày ... tháng ... năm 20... 

Người làm đơn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Xác nhận của CVHT 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Xác nhận của khoa 

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 


