
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

============= 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢNG ĐIỂM CỦA CỰU SINH VIÊN 

 Kính gửi:   Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách khoa 

 

Tôi tên là: ………………… ………..……… CMND số: …………………….... 

Địa chỉ: ………………………………………………… ……………………… 

Điện thoại: ……………………  

Tôi đề nghị cấp: ……… bảng điểm tiếng Việt, ……… bảng điểm tiếng Anh 

của cựu sinh viên: …………………..…………… Ngày sinh: ……/……/…… 

Nguyên là sinh viên lớp: ................... thuộc khoa: .............................................. 

☐ Đã tốt nghiệp và được cấp bằng  ☐ Không tốt nghiệp 

 Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 201.... 

 Người đề nghị 

   

 

Ký hiệu: ………. 
(do phòng Đào tạo ghi) 

 

 

 

BIÊN NHẬN 
 
Chuyên viên Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách khoa xác nhận:  

- Đã nhận đề nghị cấp: …..… bảng điểm tiếng Việt, …… BĐ tiếng Anh 

  của cựu SV …………..…………………………………….  Lớp: …………. 

- Đã thu lệ phí cấp bảng điểm; 

- Hẹn giao hồ sơ số ……………vào:  Sáng/Chiều ngày ……/……../20… 

Chuyên viên   
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