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 BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:  716/QĐ - CĐTM Đà Nẵng, ngày 28  tháng 8 năm 2015 

 

 

QUY ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT PHÉP ĐỐI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN 

 
I. Căn cứ xây dựng 

 Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-CĐTM ngày 27/8/2015 của Hiệu trưởng về việc ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Thương mại; 

 Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng 

và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; 

 Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ; 

II. Quy định chung 

 Các trường hợp Học sinh - Sinh viên (HSSV) nghỉ học, nghỉ thi gọi chung là nghỉ có 

lý do đều phải làm đơn xin phép và được Nhà trường xem xét giải quyết. 

 SV nghỉ có phép của nhà trường được phép làm lại bài thi, bài kiểm tra trong buổi 

vắng; ngược lại, tùy mức độ sẽ đánh giá ý thức rèn luyện và thực hiện theo khung xử 

lý kỷ luật hiện hành. 

III. Quy định cụ thể 

1. Thủ tục - thời gian giải quyết phép 

a. Thủ tục 

-  Đơn đề nghị nghỉ phép (Theo mẫu 01-SV)  

-  Các giấy tờ liên quan (nếu có: giấy báo ốm, giấy nhập xuất viện...) 

b. Thời gian 

-  Nộp đơn trước ít nhất 2 ngày kể từ ngày nghỉ: Đối với trường hợp dự kiến được 

thời gian (giỗ chạp, hiếu hỉ...)  

-  Trong vòng 1 tuần kể từ ngày nghỉ: Đối với trường hợp nghỉ đột xuất (ốm đau, 

tai nạn...). Nếu SV không thể đến trực tiếp được thì gia đình hoặc người thân có 

thể báo cáo thay. 
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2. Quy trình giải quyết 

a.  Trường hợp nghỉ học (trên lớp, nơi thực hành...) 

- Thủ tục nghỉ học được nộp trực tiếp tại văn phòng Khoa.  

-  GV Khoa tiếp nhận, đề xuất Trưởng Khoa giải quyết, đồng thời lưu trữ đơn và 

cập nhật tình hình vắng (lý do/không lý do) vào hệ thống CSDL để phục vụ GV 

và các yêu cầu quản lý khác. 

b.  Trường hợp nghỉ thi (học phần) 

- Thủ tục nghỉ thi được nộp trực tiếp tại văn phòng Khoa. 

-  GV Khoa tiếp nhận, đề xuất Trưởng Khoa giải quyết, đồng thời lưu trữ đơn và 

cập nhật tình hình vắng (lý do/không lý do) vào hệ thống CSDL để quản lý, 

đồng thời chuyển bản Photocopy về phòng KT-ĐBCL xác nhận nghỉ thi có lý 

do. 

IV. Tổ chức thực hiện 

 CVHT/GVCN có trách nhiệm hướng dẫn, tư vấn cho SV thực hiện đúng thủ tục quy 

định. Các Khoa kiểm tra tính hợp lý, phối hợp với các phòng chức năng để xử lý 

những trường hợp giả mạo giấy tờ, thủ tục. 

 Các giấy tờ liên quan đến việc giải quyết nghỉ học trong SV được lưu trữ ở Khoa ít 

nhất là 2 học kỳ (đối với trường hợp nghỉ học, nghỉ thi) 

 Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các văn bản quy định liên quan đến 

giải quyết phép cho SV trước đây. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện các vấn đề 

bất cập sẽ có sự sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

         

  

 

 

Đinh Văn Tuyên 
 

Nơi nhận: 
 - Như điều 3 (để thi hành); 

 - Các lớp HSSV; 

 - Lưu VT, CTCT&SV. 


