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QUY TRÌNH BẢO LƯU KẾT QUẢ TUYỂN SINH 

1. Điều kiện bảo lưu kết quả tuyển sinh 

Sinh viên được bảo lưu kết quả tuyển thỏa mãn một trong các điều kiện sau: 

- Sinh viên bị ốm đau, tại nạn phải điều trị trong thời gian dài có xác nhận của 

bệnh viện tuyến huyện trở lên; 

- Do thiên tai có xác nhận của UBND cấp quận, huyện trở lên; 

- Sinh viên có lệnh gọi nhập ngũ trước ngày có giấy báo trúng tuyển. 

2. Quy trình bảo lưu kết quả tuyển sinh 

Sinh viên có nhu cầu bảo lưu kết quả tuyển sinh làm theo các bước sau: 

Bước 1: Sinh viên viết và nộp đơn xin bảo lưu (Mẫu 01) đơn có đầy đủ chữ ký 

xác nhận của gia đình. 

Bước 2: Sinh viên nộp đơn tại bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo Đại học (P. 

101,P.102, P.103 nhà A) kèm theo các giấy tờ, chứng từ cần thiết (giấy gọi nhập ngũ, 

giấy nhập viện, giấy xác nhận của địa phương…). 

Phòng Đào tạo Đại học xét duyệt và trình Ban Giám hiệu ra Quyết định bảo lưu 

nếu sinh viên đủ điều kiện và thông báo kết quả cho sinh viên qua điện thoại. 

Bước 3: Sinh viên (đại diện gia đình sinh viên) nhận Quyết định bảo lưu tại 

Phòng Đào tạo Đại học. 

Bước 4: Sau khi hết thời hạn bảo lưu: Sinh phải làm đơn xin nhập học lại chậm 

nhất là 1 tháng trước khi bắt đầu học kỳ mới và nộp tại Phòng Đào tạo Đại học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vnuf2.edu.vn/attachments/article/52/Mau%2001.%20Don%20bao%20luu%20ket%20qua%20tuyen%20sinh.doc


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Mẫu 01 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

BẢO LƯU KẾT QUẢ TUYỂN SINH 

 

Kính gửi:   Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Hải Phòng; 

          Phòng Đào tạo Đại học; 

 

Tôi tên là:………….................……………………………… Giới tính:….................. 

Sinh ngày :....../……/…… Nơi sinh :................................. Số báo danh ...................... 

Hộ khẩu thường trú :.................................................................... ĐT: …...................... 

Đã trúng tuyển vào ngành :................................................. Mã ngành :........................ 

Trong kỳ thi …………..…………………………………Năm ............... với số điểm: 

Môn 1 :……..điểm ; môn 2 :.........điểm ; môn 3 :.........điểm; Tổng điểm :..................... 

Thuộc đối tượng ưu tiên :......................................... …Khu vực :.................................... 

Nay tôi làm đơn này kính mong nhà trường xem xét, chấp thuận bảo lưu kết quả 

tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành, với lý do 

(ghi rõ lý do, kèm theo các giấy tờ, hồ sơ minh chứng): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Sau khi hết thời hạn bảo lưu tôi xin hứa sẽ nhập học đúng thời gian, chuyên 

ngành trúng tuyển và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác với nhà trường. 

Xin trân trọng cảm ơn ! 

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

Ý kiến của gia đình                                                        Người làm đơn 

(Ghi rõ ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)                                         (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

              Phòng Đào tạo Đại học 

 

 


