
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------- 

Kính gửi:  

- ………………………………………………………………… 

- Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng 

 

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………... 

Số thẻ sinh viên: ………………………………… Là sinh viên lớp: ……………………… 

Tôi đã không học tập ở Trường từ học kỳ: …… ... năm học: ……………………………… 

đến nay (học kỳ: …… năm học: 201…./201….., do ……………………………… ……… 

…………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………....... 

Nay tôi:    ☐ Muốn trở lại trường Đại học Bách khoa để tiếp tục học tập.  

       ☐ Đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp, muốn được Trường công nhận. 

Tôi làm đơn này kính trình ……………………………………………………………........ 

xác nhận tôi đã thực hiện nghĩa vụ công dân và không vi phạm pháp luật trong thời gian 

nói trên. 

           …………………, ngày ….. tháng …. năm 201…. 

Kính đơn 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

 NƠI SINH VIÊN ĐĂNG KÝ NHÂN KHẨU THƯỜNG TRÚ/TẠM TRÚ  

TRONG THỜI GIAN NGỪNG HỌC TẠI TRƯỜNG: 

 

 

 

 

  



 

HƯỚNG DẪN 

1. Sinh viên phải thực hiện đúng quy định của Nhà nước về tạm trú, tạm vắng từ khi 

đang còn học tại Trường, khi có sự thay đổi nơi cư trú để không bị trục trặc trong 

việc xác nhận tình trạng công dân; 

 

2. Sinh viên cần ghi đủ thông tin trong mẫu đơn. Nếu không học tại Trường và có 

Quyết định của Trường cho phép tạm ngưng học thì sinh viên cần trình Quyết định 

đó cho chính quyền nơi cư trú để có cơ sở cho việc xác nhận. 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy định kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 16 tháng 10 năm 2007 (gọi tắt là Quy chế 60) để đánh giá rèn luyện đạo đức của sinh viên.  

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng quy định về việc đánh giá rèn luyện đạo đức 

của sinh viên chính quy của Trường trong khóa học như sau: 

1. Đánh giá trong thời gian sinh viên học tại Trường:  

Đánh giá rèn luyện đạo đức trong thời gian sinh viên học tại Trường: theo Quy chế 60. 

 

2. Đánh giá rèn luyện đạo đức trong thời gian sinh viên không học tập tại Trường: 

Trường không đánh giá điểm về rèn luyện đạo đức trong thời gian sinh viên không học tại 

Trường nhưng yêu cầu sinh viên bắt buộc phải nộp giấy tờ minh chứng tình trạng công dân trong 

thời gian ngừng học khi trở lại học tập hoặc khi nộp các chứng chỉ còn thiếu và đề nghị được công 

nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

2.1. Đối với sinh viên ngừng học tạm thời: 

- Sinh viên ngừng học tạm thời tại Trường do được điều động vào lực lượng vũ trang: 

khi muốn trở lại học tập phải trình cho phòng Đào tạo quyết định xuất ngũ của cơ quan 

có thẩm quyền kèm theo Đơn xin trở lại học tập; 

- Sinh viên ngừng học tạm thời tại Trường do ốm: khi muốn trở lại học tập phải trình 

nộp cho phòng Đào tạo bản xác nhận điều trị của bệnh viện (cấp quận/huyện trở lên) 

và bản xác nhận của địa phương nơi cư trú nếu thời gian chữa bệnh ngắn hơn thời gian 

ngừng học từ 15 ngày trở lên; 

- Sinh viên ngừng học tạm thời tại Trường vì lý do cá nhân: khi muốn trở lại học tập 

phải trình nộp cho phòng Đào tạo bản xác nhận của địa phương nơi cư trú; 

2.2. Đối với sinh viên đã học xong tất cả các học phần của chương trình đào tạo nhưng 

còn thiếu ít nhất một trong số các chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-

an ninh, chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ: 

- Khi có đủ các chứng chỉ yêu cầu của chương trình đào tạo, sinh viên phải nộp cho 

phòng Đào tạo bản xác nhận của địa phương nơi cư trú cùng với Đơn xin công nhận 

tốt nghiệp. Xác nhận của địa phương cư trú phải thể hiện thời gian liên tục từ lúc sinh 

viên không học nữa đến khi nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp. 

Quy định này có hiệu lực từ học kỳ 1 năm học 2014-2015. 

 


