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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

ĐƠN XIN HỌC LẠI  

    

  Kính gửi :   - Hiệu trưởng; 

                     - Khoa …………………………….  

 - Phòng Thanh tra – Quản lý sinh viên – ĐBCLGD 

Tôi tên: .................................................................. Ngày sinh .............................................  

Nơi sinh: ................................................................. Điện thoại liên hệ ................................  

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................  

Hiện là sinh viên lớp: ........................................... Mã sinh viên:  .......................................  

Khoa: ...................................................................................................................................                                                                  

Tôi đã bị nhà Trường :  Cho thôi học     Xoá tên     Buộc thôi học 

Theo Quyết định số ………………...... ngày …… tháng ……năm .... 

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

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

Nay Tôi làm đơn này kính trình Hiệu trưởng, Phòng Thanh tra QLSV-ĐBCLGD cho 

Tôi được tiếp tục theo học tại trường. Tôi cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các nội quy, 

quy định của nhà Trường. Nếu vi phạm, Tôi xin chấp nhận hình thức xử lý kỷ luật cao 

nhất và không có thắc mắc khiếu nại gì đến nhà Trường. 

Trân trọng cảm ơn ! 

 Đồng Nai, ngày      tháng    năm 20 

P.TT-QLSV-ĐBCLGD TRƯỞNG KHOA Người làm đơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG  
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BẢN CAM KẾT 

 Kính gửi: - Hiệu trưởng;  

                  - Phòng TTGD & QLHSSV 

                  - Khoa:  .....................................................................  

Tôi tên: ........................................................................ Ngày sinh ............................................  

Nơi sinh: ................................................................. Điện thoại liên hệ ................................  

Hiện là sinh viên lớp: .................................................. Mã sinh viên:  .....................................  

Trong quá trình học tập từ đầu học kỳ : ............. Năm học ................ Đến nay bản thân 

Tôi đã không chấp hành nội quy, quy chế của Trường, cụ thể:  .............................................  

Tôi và gia đình xin cam kết không vi phạm nội quy, quy chế và học tập nghiêm túc Tôi xin 

nhà Trường cho Tôi tiếp tục được đi học lại. Nếu từ nay Tôi còn vi phạm thì Tôi và gia 

đình xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà Trường. 

Trân trọng cảm ơn ! 

 

 

Phụ huynh sinh viên 

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm 20 

Người viết bản cam kết 
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