
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢO LƯU KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2021 

 

Kính gửi: Chủ tịch HĐTS Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tên tôi là: ....................................... ; sinh ngày: ............... ; tại: ................................... ; 

Hộ khẩu thường trú: ..................  .....................................  .............................................  

 ...................................................  .....................................  .............................................  

Được hưởng ƯTKV (1,2,2NT): ....... ; ƯTĐT (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07): ................... ;  

Trong kỳ tuyển sinh vào Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, 

Tôi đã trúng tuyển vào ngành…………………………….. và đã được Quý trường gửi 

Giấy báo thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2021 với:  

1. Đối tượng trúng tuyển (thí sinh đánh dấu X vào ô tương ứng): 

 Thuộc diện được “Xét tuyển thẳng” - Đối tượng 1 
  

 Thuộc diện được “Ưu tiên xét tuyển thẳng” - Đối tượng 2 
  

 Thuộc diện được “Ưu tiên xét tuyển thẳng” - Đối tượng 3 
  

 Thuộc diện được “Ưu tiên xét tuyển thẳng” - Đối tượng 4 
  

 Thuộc diện “Sử dung kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021”. 

2. Thông tin cá nhân của thí sinh trúng tuyển: 

Mã số nhập học:  ............................................ ; ngành:  ...............................................  

Số điện thoại: .................................................. ; email :  ...............................................  

Theo thông báo số 615/TB-ĐHL ngày 24/9/2021 của Hội đồng tuyển sinh Trường 

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc bảo lưu kết quả trúng tuyển vào đại học hệ 

chính quy năm 2021, nay tôi làm đơn này kính đề nghị Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh xem xét giải quyết cho tôi được bảo lưu kết 

quả tuyển sinh năm 2021. 

Lý do: ............................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Tôi xin hứa thực hiện đầy đủ theo đúng Quy chế tuyển sinh, đào tạo và các quy định 

của Trường về việc bảo lưu kết quả tuyển sinh./. 

Chân thành cám ơn!   

 TP. HCM, ngày      tháng     năm 2021   

XÁC NHẬN CỦA BỆNH VIỆN HOẶC 

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG  

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


