
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 ---------------------- -------------------------- 

 
PHIẾU ĐỀ NGHỊ MỞ MÃ SỐ SINH VIÊN 

Sinh viên :  ……………………………………… Ngày sinh :  …………………………………. 

Mã số sinh viên :  ………………………………… Lớp :  ...……………………………………… 

Ngành :  ……………………………………………  Khoa : ...…………………………………….. 

Điện thoại liên lạc :  ……………………………….  Email : ...……………………………………. 

Sau khi tham khảo Quy chế học tập của nhà trường về quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên, 
Tôi đề nghị Phòng Quản lý đào tạo xem xét và mở lại mã số sinh viên để đăng ký môn học và 
tiếp tục học tập theo quy định của nhà trường. 

□  Đóng học phí trễ hạn. Đã đóng học phí ngày : …………………………………….. 

□  Không đăng ký môn học ở học kỳ : …………………………………………………… 

□  Lý do khác. Đề nghị sinh viên ghi cụ thể :  

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

 
Hồ sơ liên quan đính kèm :  
 
• ……………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………… 

Lưu ý : 
• Sinh viên đóng l ệ phí tại Phòng Tài chính – K ế toán (P.107 D) 
• Sinh viên ki ểm tra mã số sinh viên tại WEB của nhà trường www.ou.edu.vn  sau ngày 

hẹn. 
 
Ý KIẾN CỦA P.QLĐT Ngày       Tháng       Năm 20 

  SV ký tên (Ghi rõ họ và tên) 

 

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

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM PHIẾU HẸN PHẢN HỒI KẾT QUẢ  
 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO MỞ MÃ SỐ SINH VIÊN 
 --------------------- 

Sinh viên :  ……………………………………… Ngày sinh :  …………………………………. 
Mã số sinh viên :  ………………………………… Lớp :  ...……………………………………… 
Ngành :  ……………………………………………  Khoa : ...…………………………………….. 
Lưu ý : 
• Sinh viên đóng l ệ phí tại Phòng Tài chính – K ế toán (P.107 D) 
• Sinh viên ki ểm tra mã số sinh viên tại WEB của nhà trường www.ou.edu.vn  sau ngày 

hẹn. 

Lệ phí : 20.000 đồng 
Ngày hẹn : ……………………….. Bộ phận ti ếp nh ận hồ sơ 
P.QLĐT : 39300072 – 39307696 Ngày       Tháng       Năm 20 


