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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP 

 

 Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. 
 

Họ tên sinh viên: ......................................................  Ngày sinh: ..................................  

Lớp: .........................  Mã sinh viên:  .......................  Ngành:  ......................................  

Khóa học:  .............................   Học kỳ: ...................  Năm học:  ..................................  

Bậc đào tạo: ......................................... Khoa: ..............................................................  

Số điện thoại sinh viên: ................................. Số điện thoại Cha/mẹ: ..........................  

Trong thời gian học tập tại Trường vừa qua, tôi đã đạt được kết quả học tập như sau 
(có bảng kết quả học tập kèm theo). 

Nay vì lý do:  - Được điều động vào các lực lượng vũ trang   

-  Tham dự các kỳ thi được cơ quan có thẩm quyền điều động 

-  Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị lâu dài  

-  Vì nhu cầu cá nhân 

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-ĐHCNĐN ngày 27/5/2021 về việc ban hành Quy 
chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 
(Điều 15, chương 3 về việc nghỉ học tạm thời (bảo lưu)); 

Nên tôi làm đơn này xin được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập đã học 
từ ngày ..…… tháng …… năm …..… đến hết ngày …..… tháng …..… năm ……… 

Tôi cam kết sẽ quay lại Trường (hoặc sẽ liên hệ với Trường) khi hết thời hạn bảo 
lưu, nếu không tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật của Nhà trường. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Đồng Nai, ngày .…. tháng .…. năm 202.. 

Ý KIẾN CỦA GIA ĐÌNH NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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TRƯỞNG PHÒNG              
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