
                      Ngày nộp phiếu: ……./……/……. 

_______________________________________________________________________ 

Phần dành cho cán bộ quản lý thực hiện: 
 

Ngày nhận:_____/_____/_________  Người nhận:________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN 
 

 Kính gửi: Ban Giám hiêu 

Khoa ………………………………….………………… 

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế 

Trường Đại học Văn hóa TP. HCM 

Họ tên sinh viên: ............................................................. Mã số sinh viên: .............................  

Ngày sinh: ................................................ ………………Điện thoại liên hệ:  .........................  

Địa chỉ Email: ..........................................................................................................................  

Hiện đang học Lớp: ..................................................................................................................  

Nay tôi làm phiếu này đề nghị Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc và Khoa cho tôi 

đăng ký các học phần, cụ thể: 

STT Tên học phần Mã Lớp HP Số TC Họ tên giảng viên Ghi chú 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

Lý do:  ............................................................................................................................. ……… 

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

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

Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về nội dung được ghi trong phiếu, đóng học phí và học tập các 

học phần đăng ký và không có khiếu nại, thay đổi về sau.  

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm …… 

PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKHHTQT KHOA  ……………………….. 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



                      Ngày nộp phiếu: ……./……/……. 

_______________________________________________________________________ 

Phần dành cho cán bộ quản lý thực hiện: 
 

Ngày nhận:_____/_____/_________  Người nhận:________________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ HỦY HỌC PHẦN  
 

 Kính gửi: Ban Giám hiêu 

Khoa ………………………………….………………… 

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế 

Trường Đại học Văn hóa TP. HCM 

 

Họ tên sinh viên: ............................................................. Mã số sinh viên: .............................  

Ngày sinh: ................................................ ……………... Điện thoại liên hệ:  .........................  

Địa chỉ Email: ..........................................................................................................................  

Hiện tôi đang học Lớp: ............................................................................................................  

Nay tôi làm phiếu này đề nghị Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc và Khoa cho tôi 

được hủy các học phần, cụ thể:  

STT Mã Lớp HP Tên học phần Số TC 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Lý do:  ............................................................................................................................. ……… 

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

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

Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về nội dung được ghi trong phiếu và không có khiếu nại, thay đổi 

về sau.  

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm …… 

PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKHHTQT KHOA  ……………………….. 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 


