
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 CHUY韻N AI韻M 

Kính g穎i: Phòng Aào t衣o tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c – AHTN 

Em tên là: …………………………………….. Mã s嘘 SV: ………………………………….. 
Ngày sinh: ……………………………………  Gi噂i tính: …………………………………… 
Hi羽n h丑c l噂p: …..…………………………….  Ngành (Chuyên ngành): ……………………. 
Khóa: ………………………………………...  S嘘 đi羽n tho衣i: ……………………………….. 
Em n嬰 môn:……………………….………………………………….………….S嘘 tín ch雨:………...… 
Mã môn h丑c:…………….……………………..…. 雲 h丑c kì: (Theo n<m h丑c):…………………...….. 
Em đã tr違 n嬰 môn:………………………………………………………………., S嘘 tín ch雨: ………… 
Mã môn h丑c:……………………………………...... 雲 h丑c kì: (Theo n<m h丑c):……………………… 

V壱y em làm đ挨n này kính đ隠 ngh鵜 Phòng Aào t衣o chuy吋n đi吋m cho em nh逢 sau: 
Môn:…………………………………….………… V隠 môn:………………………………………...… 

Em xin chân thành c違m 挨n. 
 

Ý KI蔭N C曳A KHOA/B浦 MÔN 
(ký, ghi rõ hが tên) 

 
 
 

 

Thái Nguyên, ngày ….. tháng ….. n<m…… 
Ng逢運i lƠm đ挨n 

(ký tên, ghi rõ hが tên) 
 
 
 

K蔭T QU謂 X盈 LÝ C曳A PHÒNG AÀO T萎O 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

 

CÁN B浦 X盈 LÝ  
(ký tên, ghi rõ hが tên) 

 
 
 

Mã hげ s¬:  
AT09………………… 

Thぜi gian giＶi quyｘt hげ s¬ theo quy đおnh : 
…………………ngày. 

Thぜi gian nhｆn hげ s¬: 
… giぜ … phút, ngày … tháng …… n<m ……… 

Thぜi gian trＶ kｘt quＶ: 
… giぜ … phút, ngày … tháng …… n<m ……… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L逢u ý:  Các môn mà sinh viên đã h丑c l衣i và h丑c c違i thi羽n đ隠u có mã môn h丑c 荏 trên trang 

website ( tài kho違n sinh viên), sinh viên kích xem 荏 ph亥n giao di羽n xem k院t qu違 h丑c t壱p. 

Nguyên t逸c đ逢嬰c chuy吋n đi吋m: 

- Aúng tên môn, đúng mã môn, đúng s嘘 tín ch雨 thì ph亥n m隠m t詠 đ瓜ng l医y đi吋m cao nh医t. 
- Aúng tên môn, nh逢ng sai mã môn, sai s嘘 tín ch雨 sinh viên ph違i làm đ挨n theo m磯u trên. 
- Môn h丑c l衣i, môn h丑c c違i thi羽n mà có s嘘 tín ch雨 l噂n h挨n ho員c b茨ng s嘘 tín ch雨 c栄a môn n嬰  hay 

môn h丑c c違i thi羽n thì m噂i đ逢嬰c chuy吋n đi吋m. 
- N院u là môn thay th院 thì ph違i có ý ki院n c栄a Ban ch栄 nhi羽m Khoa/ b瓜 môn và ý ki院n c栄a  lãnh 

đ衣o phòng Aào t衣o. 

M磯u đ挨n: AT09 


