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THÔNG BÁO 
V/v vắng thi có phép của sinh viên 

 

Kính gửi:  Toàn thể Khoa/ Bộ, 
   Toàn thể sinh viên đang học tại Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch. 
 

Để thống nhất trong việc quản lý “Vắng thi có phép” của sinh viên, Phòng Quản lý 

Đào tạo kính thông báo Quý Bộ môn và sinh viên các thông tin sau: 

1. Tất cả “Đơn xin vắng thi có phép” đều phải thông qua Phòng Quản lý Đào tạo và 

Bộ môn. Sinh viên lên website: https://pqldt.pnt.edu.vn/ vào mục biểu mẫu,  

download “Đơn đề nghị vắng thi có phép” mỗi môn gồm 2 tờ đơn (1 đơn lưu tại 

Phòng QLĐT, 1 lưu tại Bộ môn – Mỗi đơn có 2 cấp phê duyệt: Lãnh đạo phòng 

QLĐT & Ban Chủ nhiệm Bộ môn). 

2. Đơn vắng thi có phép chỉ được chấp nhận khi thỏa các điều kiện: 

- Sinh viên đang nằm viện hoặc vào viện cấp cứu trong ngày thi 

- Sinh viên bị tai nạn trên đường đi thi 

- Sinh viên có người thân trực tiếp qua đời 

Có chứng từ chứng minh, nộp chậm nhất trong vòng 3 ngày 

3. Sau khi đơn được tiếp nhận:  

- Trường hợp đơn không hợp lệ sẽ được bộ phận tiếp nhận trả cho sinh viên. 

- Trường hợp đơn được đồng ý, Phòng QLĐT sẽ liên hệ và chuyển cả 02 đơn cho 

Bộ môn để Ban Chủ nhiệm Bộ môn phê duyệt. 

- Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc học tập của sinh viên, thời hạn giải quyết 

và chuyển trả lại đơn của Bộ Môn trong vòng 1 tuần sau khi nhận đơn từ phòng 

QLĐT. Phòng QLĐT sẽ chịu trách nhiệm thông báo kết quả cho sinh viên. 

    Kính mong được sự hỗ trợ của Quý Khoa/Bộ Môn. 

 

Trân trọng./. 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 
 

ThS. BS. Nguyễn Dũng Tuấn 


