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1. Đơn xin chấm phúc khảo số 1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tư do - Hạnh phúc 

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

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI 

Kính gửi: Khoa................. 

Em tên:............................. Sinh ngày:............. 

Lớp:....................................... 

Mã số sinh viên ...............Phòng thi số................................ 

Môn dự thi:................................... 

Số điện thoại:........................... 

Trong kỳ thi học kỳ..........ngày …………………… vừa qua, em đã tham gia thi hết 

môn:................ với điểm số như sau:.............điểm. 

Kính đề nghị Khoa xem xét chấm phúc khảo cho em bài thi môn:............................................... 

Em xin chân thành cảm ơn. 

Kính đơn, 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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2. Đơn xin chấm phúc khảo số 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI 

Kính gửi: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 

Tôi tên là: ……………………………..… MSSV: ….…….……………., Khoa/Bộ môn: ……. 

Xin phúc khảo bài thi môn: ……………………………………………………………………… 

Phòng thi: …………………, Ca thi:……………..., Học kỳ: ………………, Năm học: ………. 

Mã đề thi (Thi trắc nghiệm):………………………………………………………… 

Tên tiểu luận (Làm tiểu luận): ………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

Lớp: ……………………………………….., Giảng viên:……………………………….. 

Tôi xin chân thành cảm ơn. 

.........., ngày……… tháng……… năm 20 …… 

  Người làm đơn 

Số điện thoại:………………………… 

* Ghi chú: Đề nghị SV ghi đầy đủ và chính xác các thông tin trên, mọi sai sót sẽ không được 

giải quyết. 

 

 

 

 

 

 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

3. Đơn xin chấm phúc khảo số 3 

TRƯỜNG ............................... 

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------------  

..........., ngày ….. tháng ….. năm 200.. 

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO 

(Bài thi kết thúc môn học) 

Kính gửi: PHÒNG KHCN-HT&SĐH 

Thầy (Cô):.......................... 

Phụ trách môn học:........................ 

Họ tên học viên: ........................MSHV: ........................ 

Ngày sinh: ........................ Nơi sinh: ........................ 

Chuyên ngành:........................ Khóa: ........................ 

Đề nghị Phòng KHCN-HT&SĐH và giảng viên phụ trách môn học cho chấm phúc tra bài thi 

môn ........................ 

Ngày thi........ Phòng thi...... Điểm thi .........(điểm chữ………). 
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