
 

Ngày ban hành 

15/3/2016 

Ký hiệu : QT 05/ĐT Lần ban 

hành: 3 

Biên soạn: 

 

Nguyễn Thị Nhành 

Xem xét 

 

Lương Thanh Tân 

Phê duyệt 

 

 

Số  trang: 2 

QUY TRÌNH XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI  

 

I. MỤC ĐÍCH : 

Quy trình này hướng dẫn cho sinh viên xin nghỉ học tạm thời để giải 

quyết các công việc cá nhân hoặc liên quan đến gia cảnh. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG  

Cho tất cả các SV đang theo học tại Trường ĐH Đồng Tháp xin nghỉ học 

vì một trong các lý do sau:  

1. Được điều động vào lực lượng võ trang; 

2. Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài; 

3. Vì nhu cầu cá nhân: SV phải học ít nhất một học kì; không bị buộc 

thôi học và điểm TBTL không dưới 2,00. Trong trường hợp này, thời gian nghỉ 

học tạm thời được tính vào thời gian học chính thức và SV phải xin rút bớt tất cả 

các học phần đã đăng ký. Các học phần ngoài thời gian rút bớt học phần hoặc 

không làm thủ tục rút bớt học phần sẽ bị điểm F. 

III. HỒ SƠ THỰC HIỆN  

1. Đơn xin nghỉ học 

2. Bảng điểm do P.KT&BĐCLĐT cấp 

IV. QUY TRÌNH 

Bước Nội dung Thời hạn 

1.  SV lập hồ sơ gửi Thường trực ban tư vấn (phòng 

CTSV). Thường trực BTV nhận hồ sơ và ghi phiếu 

hẹn trao SV và chuyển hồ sơ lên phòng Công tác SV; 

SV nộp ít nhất 1 

tuần trước khi bắt 

đầu học kỳ mới 

2.  Phòng Công tác SV xét duyệt hồ sơ, sao lưu, cập nhật 

cơ sở dữ liệu và chuyển hồ sơ về Thường trực BTV;  
8 giờ 

3.  Thường trực BTV gửi lại hồ sơ đã phê duyệt cho SV. 24 giờ (kể từ 

khi nộp hồ sơ), 

 



Mẫu đơn 405 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI  

 

Họ và tên: ……………………………..……......................................  Mã số SV: ................…................ 

Điện thoại: ................…................  E-mail: ...................................................................................... 

Ngành đào tạo: ...................................................................................... Khoa: …………………………… 

Xin được nghỉ học tạm thời: 

Từ học kỳ…… năm học……………… đến học kỳ……. năm học ........................... 

Lý do: (đánh dấu chọn và điền thông tin theo yêu cầu tương ứng) 

  Được điều động vào lực lượng vũ trang, có giấy nhập ngũ kèm theo. 

 Bị ốm hoặc tai nạn, có giấy xác nhận của cơ quan y tế kèm theo.  

  Vì nhu cầu cá nhân, có điểm trung bình chung tích lũy:…….   

  

 ………………., ngày ....... tháng....... năm .............. 

 Người làm đơn  

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Duyệt của phòng CTSV 

 


