
BO GIAO DUC VA DAo TAO CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TRIfNG DH NGUYEN TAT THANH Dc 1p - Tr (10 - Hnh phüc 

 

S: /QD-NTT TP. H ChI Minh, ngayO thông 4 nàin 2021 

QUYET D!NH 
V vic ban hanh Quy djnh xét min h9c, chuyên diem h9c phn 

tii truông Dti h9c NguynTât Thành 

HhIU TRUNG TRU'ONG IMI HOC NGUYEN TAT THANH 

Can c& Quyit djnh so' 621/QD-TTg ngày 26/4/2011 cla Thô tiróng chInhphi v 

viêc thanh lap Truong Dai hoc NguyEn Tat Thanh, 

Can cz' Quylt djnh so' 02/QD-HDT ngày 11/8/2020 cia H5i dng Tru'thig v ban 

hành Quy chi To' cht'c và hogt dng côa Tru'&ng Dgi hQc NguyEn Tit Thành, 

Can c& Quylt djnh so' 369/QD-NTT ngày 3 0/3/2021 Sj'ra ddi bo' sung mç3t so' diu 

cia Quy cM dào tao dai hQc, dgi hQc lien thông h chInh quy theo h tho'ng tin chi ban 
hành kern Quylt djnh so' 98/QD-NTT ngày 15/3/2 018 côa Hiu tru'àng Tru'&ng Dgi hQc 
Nguyen Tit Thành; 

Can cô' Thông tu' lien tjch so' 18/2015/TTLT-BGDDT-BLDTBXH ngày 08/9/2015 
Quy djnh to' ch&c dgy, hQc và dánh giá kit qua hQc tIp mon hQc giáo dyc quo'c phOng 

và an ninh trong các cci sO' giáo dyc ngh nghip, co' sO' giáo dyc dgi hQc, 

Can cô' Thông hr so' 05/2020/TT-BGDDT ngày 18/3/2020 cia Bó tru'O'ng B5 Giáo 

dyc và Dào tgo v vic ban hành Chwo'ng trInh giáo dyc quo'c phOng và an ninh trong 

tru'&ng trung c4 su'phgm, cao dng su'phgm và cci sO' giáo dyc dgi hQc,' 

Can cii' Thông tu sO' 3 0/2018/TT-BGDDT ngày 24/12/2018 cia Bç5 tru'&ng B5 Giáo 
dyc và Dào tgo v vic ban hành Quy chl quán l) ngzthi nu'O'c ngoài hQc tçp tgi Vit 

Nam, 

Can th Thông twso' 03/2018/TT-BGDfJTngày 29/01/2018 cia Bç5 trwàngB5 Giáo 

dyc và Dào tgo v ban hành Quy djnh v giáo dyc hda nhp d6i vó'i ngu'&i khuylt tt,• 

C'án c& QuyO't djnh so' 334/QD-NTT ngày 26/7/2017 cza Hiu tru'àng TrwOng Dqi 

hQc NguyEn TO't Thành v vic ban hành Quy dinh xét miEn hoc, chuyo'n dio'm hpc phO'n; 

Theo d nghj cza Tru'àngphdng Quán l Dào tgo. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh xét min h9c, chuyn diem 

h9c phn tai  Trithng  Dai  h9c Nguyn Tt Thành. 

Diu 2. Các don vj dào tao  có trách nhim t chüc xét min và cong nhn kt qua 

h9c tp sinh viên theo dung quy djnh. 

Quy djnh nay ducic áp ding tir khóa tuyn sinh näm 2021 và thay th Quyt djnh 
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s 334/QD-NTT ngày 26/7/20 17 cüa Hiu tnthng TruOng Dti h9c Nguyn Tat Thành 

v vic ban hành Quy djnh xét min h9c, chuyn dim bce ph.n. 

Diu 3. Tru&ng phông Quân 1 Dào tao, Truâng phông K toán, Trueing các dcin 

vj lien quan, giãng vien, sinh viên Trithng Di hçc Nguyn Tt Thành chju trách nhim 

thi hành Quyt djnh nay./.. 

No'i nhmn: 
- FIDT; 
- BGH; 
- Các d/vj thuc Tnthng; 
- Cong TTSV; 
- Lixu: VT, P.QLDT (NKJJ 



BQ GIAO D1C VA DAO TAO CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

TRIfONG DH NGUYEN TAT THANH Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

QUY DINH 
Vê vic xét mien h9c Va chuyn diem hçc phãn 

tti trirô'ng Di h9c Nguyen Tat Thành 
(Ban hành kern Quyêt djnh so 5 .1  /QD-NTT ngày01 tháng 4 nárn 2020 

cita Hiu trzmg Tru'ô'ng Dgi hQc Nguyen Tat Thành) 

Diêu 1. Dôi tu'çrng áp ding 

- Sinh viên trInh d di h9c chinh quy, van bang 2 dào to theo h thng tin chi 

dang theo h9c ti Truing Di h9c Nguyn Tat Thành (g9i tt là Trumg). 

- Sinh viên thixc hin hInh thüc lien thông giüa các trInh d ngoi trcr di tuçmg 

thuc quy djnh cong nhn giá trj chuyn di kt qua h9c tp và khi lucmg kin thüc, 

k5 nang dä tich my cüa ngui h9c duçic min trr khi thixc hin chuo'ng trInh dào tio lien 

thông di h9c ti Trueing Di h9c Nguyn Tt Thành ban hành kern Quyt djnh s 

139/QD-NTT ngày 04/02/202 1 cüa Hiu truâng nhà Tru?rng. 

- Sinh viên khuyt tt dang h9c tp theo phucrng thirc giáo dc hôa nhp tai 

TruO'ng theo chuang trInh giáo dic chung. 

- Sinh viên quc t dang h9c tai  Trueing, sinh vien cüa Trung di h9c nuâc ngoài 

theo các chuang trInh hçp tác vri Trrnmg. 

Diu 2. Thu tiic và thri gian nhn don xét mien h9c, chuyên diem h9c phân 

1. Thu tuc xét rnin h9c, chuyn diem 

D ducc xem xét, sinh viên phâi np các giy ti sau: 

+ Din dy du thông tin và np Dan min h9c/chuyn dim (mu 01) 

+ Bàn sao bang t& nghip có chüng thirc (không qua 6 tháng tinh tOi th?i dim 

np dan) 

+ Bàn sao bang dim, chirng rthn dim có chirng thçrc, yêu cu ghi dy du ten 

mOn hoc/hoc phn, dim, s tit hoäc s tin chi hoc s don vj h9c trinh; trung hçp 

bang dim không ghi dy dü s tit, hoc s tin chi hoc s dan vj h9c trinh thl phài CO 

xác nhân kern theo s tit hoàc s tin chi hoàc s dan vj h9c trinh cho tirng mon hQc/h9c 

phn mun xét min, chuyn dim cüa co sâ dào to dà cp bang dim. 

+ Các trung hgp khác yêu cu cn phài có bàn sao chirng thçrc các chung chi lien 



quan: Giáo diic quc phông - An ninh, Giáo dic th cht. 

+ TruO'ng hçcp sinh vién dA có van bang v trung cp 1 1un chInh trj, cao cap 1' 

luân chInh tn, cir nhan chInh trj hoc tuang duang; D ngh np bàn sao chimg thçrc 

bang dim và van bang d duçic xern xét min1chuyn dim cho hpc phn ChInh trj. 

+ Truàng hçip ngui khuyt tt có dan min mon h9c/h9c phn cn phãi có ho so' 

minh chü'ng theo các quy djnh lien quan. 

+ Trumg hçip có yêu cu chuyn dim các hpc phn Tiêng Anh không chuyên tr 

cac chirng chi lien quan, yeu cu np bàn sao có chimg thirc các 1oii chüng chi ngoi 

ngU (TOEIC, TOEFL, IELTS,...) cOn thai han,  và phài có giy thrn djnhlxác nhn cüa 

dan vj cp bàn chInh di vi chirng chi JELTS, di vâi chrng chi TOEIC quc th, 

TOEFL iBT së do Trung tam Ngoi ngü cüa TruOiig phi hçp thrn djnh vâi JIG Vit 

Nam. 

+ Trumg hç,'p sinh viên tiir TruO'ng khác chuyn dn TruO'ng Dti h9c Nguyen Tat 

Thành ngoài các yêu cu trên con phài có Quyt djnh cho chuyn di và Quyêt djnh tiêp 

nhn cüa Trung. 

2. Thai gian np xét min h9c, chuyn dim 

Sinh viên np dan, kern giy tä có lien quan nêu trên vào thi dim bt du h9c kS' 

du tiên cüa khóa hpc. Nhà truO'ng khOng xem xét các trueing hçip np dan tai  các h9c 

k5' sau hoc k5' du tiên theo khóa hoc cüa sinh viên. 

Diu 3. Diêu kin xét min h9c và chuyên diem 

1. Diêu kiên chung 

a) Xét min h9c, chuyn dim giüa các trmnh d và hinh thirc dào tao  phü hçp. 

b) Chi xét chuyn dim di vi các h9c phn có kt qua dat  tü 5,5 (dim h 10) 

hoãc tü dim C tri len 

c) Chi xem xét min hoc, chuyn dim cho các hc phn thuc khi kin thilic 

chuyên ngành khi cO giy xác nhn (ca sO dào tao  cp dim cü cn chuyn) v ni dung 

hçc phn phü h'p vi ni dung dang duc dào tao tai Tnung  Dai  hQc Nguyen Tt 

Thành. 

d) Chi xern xét cOng nhn min h9c, chuyn dim các hc phn dà tIch lily trong 

chuo'ng trinh dào tao  dà h9c tnu'c có ni dung phü h'p và s lugng tin chi tuang duang 

hoc krn han hçc phn tnong chuang tnInh dào tao se h9c (cO dInh kern giy t phü hç'p 
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nêu trên). 

e) Nhà truäng chi xét duyt min, chuyn dim 01 1n cho sinh viên trong h9c k' 

du tiên cüa khOa hoc. 

f) Các h9c phn min, chuyn dim khác phái dáp rng mt s diu kin sau: 

- Mon h9c Giáo diic Quc phOng - An ninh và Giáo diic th chit 

+ Các hc phn thuc mon h9c Giáo dc Quc phông - An ninh dáp üng các 

quy djnh tai  Thông tu s 18/2015/TTLT-BGDDT-BLDTBXH ngày 08/9/20 15 cüa B 

tru&ng B Giáo ditc và Dào tao,  B truO'ng B Lao dng - Thuang binh và Xã hi; 

Thông tu s 05/2020/TT-BGDDT ngày 18/3/2020 cüa B trixing B Giáo diic và Dào 

tao. 

+ MOn hoc Giáo duc th chat: 

* Sinh vien có chüng chi Giáo diic th cht tuang 1mg vi trinh d dão tao. 

* Sinh viên có bang tt nghip trInh d cao dAng, dai  h9c nhóm ngành th diic 

th thao. 

* Sinh viên np bang dim có mOn hçc Giáo diic th chit (có ghi ten h9c phan 

và s tin chi/do'n vi hoc trInh). 

- H9c phan thuc mOn h9c Chinh trj 

Sinh vien xét chuyn các h9c phan thuc mOn h9c Chinh trj khi dã có mt tomg 

các bang sau: cr nhan Chinh trj, trung cp L 1un chInh trj, cao cp L 1un chInE trj,... 

- Hc phan Tin h9c MOS quôc tê 

+ Chuyn dim chInh khóa: di vâi sinh viên trInh dt dai  h9c ngành Cong ngh 

thông tin. 

+ Min chun dAu ra cho sinh viên chfnh quy tü khóa 2016 tth v sau di vi 

các truông hçrp sinh viên tt nghip cao dang, dai  h9c ngành Cong ngh thông tin hotc 

dâ có chUng chi MOS quc t. 

- H9c phan Ngoi ngü 

+ Xét chuyn di vâi các h9c phan Ting Anh khOng chuyên (Ting Anh tng 

quát, Tiêng Anh giao tip quc ta), sinh viên phái np mt trong các chirng chi ngoti 

ngU quc t hoc sinh viên dã t& nghip ngành Ngü van Anh, ngôn ngU Anh (cO bang 

t& nghip t61 da 10 näm tinh dn th?ii dim np dcm) ci th quy djnh tai  Phii 1iic 1. 
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+ Xét chuyn di vOi hpc phn Ngoi ngU 2 cUa các ngành Ngôn ngU Anh, Ngôn 

ngü Trung Quôc, Dông Phuang h9c là ting Pháp, ting Trung, ting Dirc, ting Nht, 

ting Han theo quy djnh ci th tai  Phii 1itc 2. 

+ Dôi vi các h9c ph.n ngoai ngü ting Nhât, ting Dirc, Ting Han,... cho các 

1p chuyên ngành khác ngành ngoi ngü. Sinh viên duçic xét min h9c các mon h9c 

ngoi ngU nu cia có chüng chi theo quy dnh ti Phii içtc 2. 

- Trung hgp sinh viên khuyt tt 

Phãi có giy xác nhn tinh trng khuyt tt theo quy dnh cüa LuQtt Nguô'i khuyêt 

tt dugc Hiu trithng xem xét, quyt djnh min mt s h9c phn hotc mt s ni dung 

và hot dng giáo dic ma khà näng cá nhân không th dáp lrng duçic theo quy djnh ti 

Phij luc 3. 

- Các mOn h9c/hQc phn không bat buc di vi km h9c sinh 

+ Duçic min hpc mOn h9c Giáo dçic quc phông - An ninh và duqc hra ch9n 8 

tin chi trong s các mOn hpc/h9c phn thay th sau: 

* Lich sü van hóa Viêt Nam 

* Module van hóa các dan tôc Viêt Nam 

* Van hóa m thuc Viêt Nam 

* Tiêng Vit nâng cao,... 

Ngoài ra, tüy diu kin thixc t cüa Trueing và nhu cu cüa ngành dào to, Hiu 

trurng Nba truô'ng xem xét quyt djnh bO sung các mon hQc/h9c phân khác. 

+ Dugc min áp diing chun ngoi ngU du ra và min bce các hc phn Tiêng 

Anh gm: 

* Ting Anh không chuyên 

* Ting Anh chuyên ngành 

2. Cách quy di dim giUa thang dirn h 10, dim h 4, dim chü 

Dim he 10 Dim chü Dim he 4 

8,5-10 A 4,0 

7,0-8,4 B 3,0 

5,5-6,9 C 2,0 

4,0-5,4 D 1,0 
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3. Quy djnh v dóng h9c phi 

Các truông hçp ducic min h9c phi, phái dóng h9c phi dugc quy djnh nhu sau: 

STT Chirthsách 
S tin chi 

tôi da 

Dim he 10 hoäc he 4 
tôi thiêu 

1 Min hçc, min thi, min h9c phi 09 8.5 hoc A 

2 
Min h9c, min thi nhung phài 

dóng h9c phi 

Không 

giâi hn 
5.5 hoc C 

4. Quyn igi và trách nhim cüa sinh viên 

- Sinh viên phãi np h so xét min, chuyn dim ngay khi nhp h9c. 

- Sinh viên duçc min hoc, min thi di vói các h9c phn dã duçic cong nhn 

min, và duçc chuyn dim. 

- Sinh vien phãi hoàn thành h9c phi cho các h9c phn duçic xét min, chuyn dim 

theo quy djnh nêu tti Mic 3 cüa Diu nay trrnc khi duçic cOng nhn dim chuyn. 

- Sinh viên khOng dugc xét hçc bng khuyn khich hpc tp nãm h9c cO mOn 

hpc/h9c phn dugc min h9c, chuyn dim. 

Diu 4. T chtrc thtrc hiên 

- Phông Quân 1 Dào tao, phông Cong tác sinh viên, phông Ké toán, các Khoa, 

Viên và Trung tam có trách nhim ph bin, t chiirc trin khai thrc hin quy djnh nay. 

- Giao Phông Quãn 1 Dào to chü tn giâi quyM vic cOng nhn xét min h9c, 

chuyn dim cho sinh viên và tng hçp the vn d phát sinh trinh Hiu trrnrng xem xét 

giâi quyêt. 

- Quy djnh nay duçc áp dyng tCx khóa tuyên sinh näm 202 

Noi n1ân: 
- HDT; 
- BGH; 
- Các d/vj thuc Tru'ông; 
- Cong TTSV; 
- Luu: VT, QLDT (NK)(/ 



PHU LUC 1 

Bang quy di các h9c phn Ting Anh không chuyên 
(Ban hành kern Quyêt dfnh so'  J1  /QD-NTTngàyO/ tháng 4 närn 2021 cza Hiu tru'&ng Trwàng Dgi hQc Nguyen Taft Thành) 

Các chfrng chi quôc t H9c phân dtrçc mien giãm 

Khung 

tharn chiêu 

Chau Au ye 

ngoi ngU 

IELTS TOEIC 
TOEFL 

iBT 

TOEFL 

ITP 

Khung 

näng luc 6 

bc dung 

cho \TN 

. 
Trrnh do dai hoc 

TrInh d dti h9c lien 

thong tu cao Dang 

TrInh do dai hoc lien 

thong tu trung cap 

A2 4.0 400-445 40-44 400-445 2 

Duac min ttr 

TATQ1 den 

TAGTQT2 (4 cap 

do), thuc hiên CDR 

theo quy djnh 

Duoc mien 

TAGTQT2, thixc hin 

CDR theo quy djnh 

Duo'c min 

TAGTQT1 và 

TAGTQT2 (2 cp 

do), thirc hiên CDR 

theo quy djnh 

Bi 4.5-5.0 450-595 45-60 450-495 3 

Duoc mien tü 

TATQ1 dn 

TAGTQT4 (6 cap 

do), thi.xc hiên CDR 

theo quy dinh 
. 

Truäng hçip SV chi 

h9c 4, hoc 5 cp d 

trong CTDT, SV 

dugc min CDR theo 

quy djnh 

Ducc mien tt1 

TAGTQT3 và 

TAGTQT4 (2 cp 

do), thuc hiên CDR 

theo quy dinh 

Trumg hçip SV chi 

h9c 1 cp d trong 

CTDT, SV duçic 

min CDR theo quy 

dnh 

Duoc mien 

TAGTQT1 và 

TAGTQT4 (4 cp 

do), thuc hiên CDR 

theo quy dinh 

Truàng hgp SV chi 

hc 2 cp d trong 

CTDT, SV duoc 

min CDR theo quy 

djnh 



Các chü'ng chi quôc t 11cc phãn du'ç'c mien giarn 

Khung 

tham chik 

Châu Au v 

ngoti ngIt 

IELTS TOEIC 
TOEFL 

iBT 

TOEFL 

ITP 

Khung 

näng Fyc 6 

bc dUng 

cho VN 

. 
Ti inh do dai hoc 

TrInh do dai hoc lien 

thông tU cao Däng 

TrInh do dai hoc lien 

thông tr trung cp 

B2+ 5.5+ 600+ 61+ 500+ 4+ 
Ducic min toàn b các cp d hçc ting Anh trong CTDT 

Dixçic mien CDR theo quy djnh 

Tt nghip CU nhân NgOn ngU 

Anh, Su phim Ting Anh, 

Ting Anh Thuang mai 

Thôi gian tOt nghip < 10 närn 

dn thyi dim np don 

Dugc mien toàn b các cap 4 hçc ting Anh trong CTDT 

Ducic min CDR theo quy djnh 

T& nghip Ci:r nhân Ngôn ngü 

Anh, Su phm Ting Anh, 

Ting Anh Thuang mai 

Thai gian tOt nghip> 10 näm 

dn thii dim np don 

Duçic mien toàn b các cp d hc ting Anh trong CTDT 

CDR thirc hin theo quy djnh 

Tru?mg Dai  hc Nguyn Tt Thành cong nhn chUng chi Ting Anh do các t ch'crc duOi day cp: 

+ ChUng chi Ting Anh Khung nng lrc 6 b.c dUng cho Vit Nam theo quy djnh cUa B Giáo diic và Dào tao; 

+ Viên Khâo thI giáo diic Hoa KS'  - Educational Testing service (ETS) di vó'i các chUng chi TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL iBT; 

+ British Council, IDP Education Australia di vó'i chUng chi IELTS; 

Các chUng chi phãi dam bão con trong thyi han  2 näm k tcr ngày c.p dn ngày np don xét min. 

Các tU vit tt: 

CDR: Chuân du ra CTBT: Chuong trInh dào tao TATQ: Tiêng Anh tng quát TAGTQT: Tiêng Anh giao tip quc t 



PHV LUC 2 

Quy djnh xét min ngoi ngfr phii 
(Ban hành kern Quyê't djnh s /QD-NTT ngàyOtháng 4 nárn 2021 

cia Hiçu trzthng Tru&ng Dgi hQc Nguyen Tat Thành) 

STT 
Ngoai ngfr 

phu 
Chtrng chi 

Pháp 

Chtrng chi näng [crc ting Pháp - DELF do Idecaf cp 

- DELF Al: min Tiêng Pháp 1, 2, 3 

- DELF A2: min các cp d Tiêng Pháp trong CTDT và CDR 

theo quy djnh. 

2 Nhât 

Chiirng chi näng [crc ting Nht do Japan Foundation cp 

- Ch(rng chi cp d N5: min Tiêng Nht 1, 2, 3 

- Chirng chi cp d N4: min the cp dTing Nht trong 

CTDT và CDR theo quy djnh. 

3.  Han 

Chrng chi näng 1xc Ting Han - TOPIK do vin ngôn ngü Han 

cp 

- Cp d 2 —TOPIK 1: minTiêng Han 1,2,3 

- Cp d 3 — TOPIK 2: min các cp dTiêng Han trong 

CTDT và CDR theo quy djnh. 

4.  Hoa 

Chirng chi näng [crc Tiêng Hoa — HSK 

- HSK 3: min Tiêng Hoa 1,2,3 

- HSK 4: mien các cap d Tiêng Hoa trong CTDT và CDR 

theo quy djnh. 

5.  DIre 

Chirng chi nãng 1irc Tiêng Dirc cüa Vin Goethe (Goethe 

Institut), Teic 

- Cpd1:minTingDIrc1,2,3 

- Cp d 2: min các cp d Tiêng DIre trong CTDT và CDR 

theo quy djnh. 

Các chlmg chi phãi dam bào con trong th?yi hn 2 näm k tr ngày cp dk ngày 

np thm xét mien. 



PHU LUC 3 

Quy djnh dành cho sinh viên khiêm thInh 
(Ban hành kern Quyé't dinh so'  5J  /QD-NTT ngàyO tháng 4 nàrn 2021 

cia Hiu tru'ó'ng Trithng Dgi hQc Nguyen Tat Thành) 

Di vth sinh viên khim thInh duçc min hc và min thi các phn Nghe hiu và 

Nói véd Giãng vien nuc ngoài cho các cp d Ting Anh trong chuang trinh hçc. 

Sinh viên phâi hçc và thi kt thüc h9c phn D9c hiu d tIch lily dim thung kS' 

và tng kt cho các cp d mon hçc Ting Anh không chuyên. 

Chun dAu ra Ting Anh: sinh viên cn phái dt dim ti thiu Chun du ra 

ting Anh (dim Phn dpc hiu) theo quy djnh khi ngành nhu sau: 

STT Khoi ngành 
Diem tôi thiu 

phan Doc hieu 
Ghi chü 

1 K thut Cong ngh 250 

2 SirckhOe 250 

3 Xãhi 250 

4 Kinhtê 270 

5 M5 thut — Ngh thut 250 

Nhà trithng xem xét min giãm các ni dung lien quan cho nguô'i khuyt tt trén 

co sO' d nghj cüa Trung tam ngoi ngü. 

D,i vO'i các mon chuyên ngânh: trên ca sO' chuong trmnh dào to và D cuo'ng chi 

tit, Nhà truO'ng xern xét min giãm các hmnh thrc dánh giá vn dáp/thuyt trInhlnghe nói 

cho sinh viên khim thInh. 



TRIJONG DH NGUYEN TAT THANH 
PHONG QUAN LV DAO TJO 

MatO1 ] 

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc 1p — Tir do - Hanh phüc 

      

DON BE NGH! MIEN HQC/CHUYEN DIEM 

KInh gri: 
- Phông Quãn 1 Dào tao; 

- KhoaJVin  

Ten sinh viên:  Ma s sinh viên:  

Lap:  Nganh:  

Dién thoai lien he: email:  

Sau khi tham khão Quy djnh v xét min h9c và chuyn dim h9c phn cüa TruOng, 

tôi kInh d nghj Khoa chuyên mon và Phông Quãn 1 Dào to xem xét min h9c, chuyn 

dim vào chu'Gng trInh h9c cho tôi các bce phn sau: 

STT Ten mOn hc/hc phân 
STC/ 
DVHT 

hoäc tiOt 
Diem Ghi chii 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

TOi cam doan së thixc hin dung quy dnh hin hành cüa Nba truing. 

Trân tr9ng cam on. 

TP. H Chi Minh, ngày tháng näm 20 

Phông Quãn 1 Dào tio Y kiên khoa chuyên mon Ngtrôi dê ngh 
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