
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP 

 

Kính gửi:  Học viện Công nghệ BCVT (Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I) 

 

Tên tôi là: ..............................................................Sinh ngày: ...........................................  

Sinh viên hệ: .......................... Lớp: ......................Ngành: .................................................  

Khóa học: ................................... Hình thức đào tạo: .........................................................  

Hiện thường trú tại .............................................................................................................  

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

Đơn vị công tác (nếu có): .....................................ĐTDĐ: ................................................  

Tôi làm đơn này xin được đăng ký thi lại tốt nghiệp các học phần không đạt trong kỳ 

thi tốt nghiệp ngày ........ / ......... /20 ..... như sau: 

1.Học phần Cơ sở: .............................................................................................................  

2.Học phần Chuyên môn: ..................................................................................................  

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Học viện cho tôi được dự thi lại tốt nghiệp (lần .........  

năm 201…). 

Tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi nội quy, quy chế thi theo quy định. 

Xin chân trọng cảm ơn! 

 

Ý kiến của…………………………… 

Hà Nội, ngày   tháng   năm 201… 

Sinh viên làm đơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến giáo viên chủ nhiệm 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN XIN CẤP BẢNG ĐIỂM KỲ HỌC/NĂM HỌC 

 

Kính gửi:  Học viện Công nghệ BCVT (Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I) 

 

Tên tôi là:  .............................................................Sinh ngày: ...........................................  

Mã sinh viên: ........................................................Điện thoại: ...........................................  

Sinh viên lớp: ........................................................Khóa học: ............................................  

Ngành học: .........................................................................................................................  

Đơn vị công tác (nếu có): ..................................................................................................  

Tôi làm đơn này đề nghị Quý Trung tâm cấp các giấy tờ/bảng điểm sau (giấy tờ đề 

nghị cấp): 

1/. .......................................................................................................................................  

2/. .......................................................................................................................................  

3/. .......................................................................................................................................  

Để (lý do, mục đích sử dụng giấy tờ xin cấp): 

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

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

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy chế, quy định hiện hành về việc cấp, sử dụng 

các loại giấy tờ, bảng điểm có liên quan của Học viện. 

Xin chân thành cảm ơn!  

Ý kiến của…………………………… 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 201… 

Sinh viên làm đơn 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến giáo viên chủ nhiệm 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI 

 

Kính gửi:  Học viện Công nghệ BCVT (Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I) 

 

Tên tôi là: ..............................................................Sinh ngày: ...........................................  

Mã sinh viên: ........................................................Điện thoại: ...........................................  

Sinh viên lớp: ........................................................Khóa học: ............................................  

Ngành học: .........................................................................................................................  

Xin đăng ký học lại các học phần sau: 

TT Học phần Số tín chỉ Học cùng lớp Địa điểm học 

1     

2     

3     

4     

5     

Tổng số tiền phải nộp: .......................................... 

Tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi nội quy, quy chế thi và học lại theo quy định. 

Xin chân thành cảm ơn!  

Ý kiến của…………………………… 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 201… 

Sinh viên làm đơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến giáo viên chủ nhiệm 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN XIN HỌC HỌC PHẦN THAY THẾ 

 

Kính gửi:  Học viện Công nghệ BCVT (Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I) 

 

Tên tôi là: ..............................................................Sinh ngày: ...........................................  

Mã sinh viên: ........................................................Điện thoại: ...........................................  

Sinh viên lớp: ........................................................Khóa học: ............................................  

Ngành học: .........................................................................................................................  

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

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

Xin đăng ký học môn học/học phần thay thế: 

1/Môn học/học phần thay thế: .................................................................Số tín chỉ: .........  

Lý do còn nợ: .....................................................................................................................  

2/Môn học/học phần thay thế: .................................................................Số tín chỉ: .........  

Lý do còn nợ: .....................................................................................................................  

Đề nghị được học môn học thay thế theo lịch học: 

Học cùng lớp: .............................................. tại: ................................................................  

Tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi nội quy, quy chế thi và học lại theo quy định. 

Xin chân thành cảm ơn! 

  

 

Ý kiến của………………………… 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 201… 

Sinh viên làm đơn 

 

 

 

 

 

                                                                         Ý kiến giáo viên chủ nhiệm 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN XIN MIỄN HỌC – MIỄN THI 

 
 

Kính gửi:  Học viện Công nghệ BCVT (Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I) 

 

Tên tôi là:  .............................................................Ngày sinh: ...........................................  

Mã sinh viên: ........................................................Điện thoại: ...........................................  

Sinh viên lớp: ........................................................Khóa học: ............................................  

Ngành học: .........................................................................................................................  

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

Tôi làm đơn này đề nghị được miễn học, miễn thi các học phần sau: 

TT Môn học/học phần 
Số tín 

chỉ 

Điểm môn 

học/học phần đã 

đạt 

Ghi chú 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Lý do xin miễn (có bảng điểm môn học kèm theo) 

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

Tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi nội quy, quy chế thi và học lại theo quy định. 

Xin chân thành cảm ơn!  

 

Ý kiến của…………………………… 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 201… 

Sinh viên làm đơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến giáo viên chủ nhiệm 

 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

ĐƠN XIN HOÃN THI 

 

Kính gửi:  Học viện Công nghệ BCVT (Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I) 

Tên tôi là:  .............................................................Ngày sinh: ...........................................  

Mã sinh viên: ........................................................Điện thoại: ...........................................  

Sinh viên lớp: ........................................................Khóa học: ............................................  

Ngành học: .........................................................................................................................  

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

Kính đề nghị xét duyệt cho tôi được vắng thi các học phần: 

TT Học phần Ngày thi Ca thi Học kỳ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

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

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

Tôi xin cam đoan nội dung trong đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu mọi hình thức 

kỷ luật của Học viện. 

Xin chân thành cảm ơn!  

 

Ý kiến của…………………………… 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 201… 

Sinh viên làm đơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến giáo viên chủ nhiệm 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

ĐƠN XIN NGỪNG HỌC/NGHỈ HỌC CÓ THỜI HẠN 

 

Kính gửi:  Học viện Công nghệ BCVT (Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I) 

 

Tên tôi là:  .............................................................Ngày sinh: ...........................................  

Mã sinh viên: ........................................................Điện thoại: ...........................................  

Sinh viên lớp: ........................................................Khóa học: ............................................  

Ngành học: .........................................................................................................................  

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

Nay tôi xin được ngừng học tại Học viện từ học kỳ: ............ Năm học: ...........................  

Đến hết học kỳ: ............. Năm học: ...............................  

Lý do xin ngừng học: .........................................................................................................  

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

Hồ sơ gửi kèm (nếu có): ....................................................................................................  

Việc thanh toán học phí, tài liệu học tập cũng như các giấy tờ liên quan khác, tôi xin 

thực hiện theo quy chế, quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và của Học viện. 

Xin chân thành cảm ơn!  

 

 

Ý kiến của…………………………… 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 201… 

Sinh viên làm đơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến giáo viên chủ nhiệm 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

ĐƠN XIN TIẾP TỤC/QUAY TRỞ LẠI HỌC TẬP 

 

Kính gửi:  Học viện Công nghệ BCVT (Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I) 

 

Tên tôi là:  .............................................................Ngày sinh: ...........................................  

Mã sinh viên: ........................................................Điện thoại: ...........................................  

Sinh viên lớp: ........................................................Khóa học: ............................................  

Ngành học: .........................................................................................................................  

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

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

Trong năm học .................................... tôi đã làm đơn xin được tạm nghỉ học, thời gian: 

từ học kỳ: ...........................năm học: ..............................................  

đến học kỳ: .........................năm học: ..............................................  

và đã được Học viện đồng ý theo Quyết định số ....................... ngày ...............................  

Nay đã hết thời gian xin tạm nghỉ học, kính đề nghị Học viện, Phòng Đào tạo Mở cho 

phép tôi được trở lại Học viện tiếp tục học tập 

Xin chân thành cảm ơn!  

 

Ý kiến của…………………………… 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 201… 

Sinh viên làm đơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến giáo viên chủ nhiệm 

 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY TỜ 

 

Kính gửi:  Học viện Công nghệ BCVT (Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I) 

 

Tên tôi là:  .............................................................Ngày sinh: ...........................................  

Mã sinh viên: ........................................................Điện thoại: ...........................................  

Sinh viên lớp: ........................................................Khóa học: ............................................  

Ngành học: .........................................................................................................................  

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

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

Tôi làm đơn này kính đề nghị quý Phòng cấp cho tôi (giấy tờ đề nghị cấp): 

1/ ........................................................................................................................................  

2/ ........................................................................................................................................  

3/ ........................................................................................................................................  

Để (lý do, mục đích sử dụng giấy tờ xin cấp): 

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

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

Tôi xin hứa chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của Học viện 

Xin chân thành cảm ơn!  

 

Ý kiến của…………………………… 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 201… 

Sinh viên làm đơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến giáo viên chủ nhiệm 
 

 

 

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY/ĐƠN/PHIẾU ĐỀ NGHỊ 

              (Sử dụng chung cho tất cả các loại Đơn/Giấy đề nghị/trình bày/thay đổi/điều chỉnh) 

Kính gửi:  Học viện Công nghệ BCVT (Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I) 

Tên tôi là: ..............................................................Sinh ngày: ...........................................  

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

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

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

Đề nghị/kiến nghị/xin phép được : .............................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

Hồ sơ gửi kèm :.............................................................................................................................. 

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

Trân trọng cảm ơn./. 

 Hà Nội, ngày       tháng       năm 20.... 

Ý kiến của ............................. Sinh viên làm đơn 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 Xác nhận của GVCN  

 

Kết quả giải quyết: 

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

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

      Hà Nội,  ngày          tháng         năm 20.... 

Cán bộ giải quyết 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN 

 

Kính gửi:  Học viện Công nghệ BCVT (Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I) 

 
1. Phần sinh viên điền thôngtin 

Tên tôi là: ...................................................................... Sinh ngày: ..................................  

Mã sinh viên:  .............................................. Điện thoại: ...................................................  

Sinh viên lớp: ............................................... Ngành học: ...................................................  

Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ ....... năm học ............................. của lớp .........................  

tôi xin đăng ký học các lớp học phần sau: 

TT Lớp học phần 
Số tín 

chỉ 
Thời gian học Ghi chú 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 Tổng cộng:    

2. Phần dành cho đơn vị giáo vụ 

Số tiền nộp: ......................................... đ 

Tiền học các học phần đăng ký: ................ đồng × ............ tín chỉ  = ........................ đồng 

 

Ý kiến của…………………………… 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 201… 

Sinh viên làm đơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến giáo viên chủ nhiệm 
  



HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ 

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO 

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN 

 

 

1. Phần sinh viên điền thôngtin 

Tên tôi là:  ................................................................... Ngày sinh: ................................................  

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

Ngành học: .................................................................. Điện thoại: ...............................................  

Học kỳ thứ:  ................................................................ của năm học:  ...........................................  

Tôi xin đăng ký các học phần trong học kỳ như sau: 

TT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 Tổng cộng:   

2. Phần dành cho đơn vị giáo vụ 

Học phí sinh viên phải nộp (tạm thu): .................................  

(Trong đó, học phí các học phần đăng ký:  .............. đồng × ......... tín chỉ  = ....................... ) 

 

Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 201… 

Sinh viên làm đơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ trách đơn vị quản lý giáo vụ 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN XIN CHẬM NỘP HỌC PHÍ 

 

Kính gửi:  Học viện Công nghệ BCVT (Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I) 

 

Tên tôi là: ..............................................................Sinh ngày: ...........................................  

Mã sinh viên: ........................................................Điện thoại: ...........................................  

Sinh viên lớp: ........................................................Khóa học: ............................................  

Ngành học: .........................................................................................................................  

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

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

Tôi làm đơn này xin chậm nộp học phí học kỳ ............  

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

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

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

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

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

Tôi xin cam kết hoàn thành nộp học phí của kỳ học 02 tuần trước kỳ thi kết thúc học 

phần. Sau thời điểm trên nếu tôi chưa nộp học phí, tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật 

theo quy định của Học viện. 

Xin chân thành cảm ơn! 

  

 

Ý kiến của…………………………… 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 201… 

Sinh viên làm đơn 

 

 

 

 

 

                                                                         Ý kiến giáo viên chủ nhiệm 
 


