
 

 

C浦NG HÒA XÃ H浦I CH曳 NGH┃A VI烏T NAM            
A瓜c l壱p - T詠 do - H衣nh phúc 

 

A愛N XIN T萎M D洩NG TI蔭N A浦 H窺C T一P 
 

 Kính g穎i:  - Ban giám hi羽u tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c - AHTN 

         - Khoa/B瓜 môn:.......................................... 
         - Phòng Công tác h丑c sinh, sinh viên 

                          - Phòng Aào t衣o  
Tên em là: ………………………………..….Gi噂i tính:………………………………… 

Ngày sinh:………………………......................Mã sinh viên: …...........………............... 

N挨i sinh:………………………………………………………………………………….. 

H瓜 kh育u th逢運ng trú: .....................……………………………………………………….. 

 Hi羽n đang h丑c l噂p: ……………….Khoa/B瓜 môn:: ………….........…............................. 

Khoá: …………………. …….H羽 đào t衣o: ………………………………………............ 

 Nay em làm đ挨n này g穎i đ院n Ban Giám hi羽u tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c cho phép em 

đ逢嬰c t衣m d瑛ng ti院n đ瓜 h丑c t壱p t衣i tr逢運ng k吋 t瑛 h丑c k┻…...N<m h丑c:…….………đ院n h院t 

HK………….N<m h丑c:……..……….  

LỦ do xin t衣m ngh雨: ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 ATBCHT h丑c k┻: ………..  c栄a em là: ……………..ATBC tích lu悦 là: ……………….. 

 Em xin h泳a s胤 th詠c hi羽n đ亥y đ栄 các quy đ鵜nh c栄a nhà tr逢運ng. R医t mong đ逢嬰c s詠 ch医p 

nh壱n c栄a Ban Giám hi羽u./. 

          Th¸i Nguyªn, ngµy ….. th¸ng ….. n¨m …… 

                   Xác nh壱n                                           Ng逢運i lƠm đ挨n 

 (Cてa đおa ph⇔¬ng hoｐc bうnh viうn)                                              (Ký và ghi rõ hが tên)  

           (ký và ghi rõ hが tên) 

  

 

 

Ý ki院n c栄a ph映 huynh 

 

 

Ý ki院n c栄a GVCN 

 

 

Ý ki院n c栄a Khoa,b瓜 môn 

 

 

Xác nh壱n Phòng AƠo t衣o 
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