
Để có thể nhập học thí sinh cần thực hiện: 

 

1. Giấy Chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019 (bản gốc dấu đỏ) để xác nhận nhập 

học có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh của nhà trường hoặc chuyển phát nhanh có 

báo phát qua đường bưu điện. 

2. Hồ sơ nhập học: Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu) 

đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2019 hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm 

thời (hoặc tương đương) đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019; Học bạ THPT hoặc tương 

đương (bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu); 04 ảnh thẻ cỡ 4x6. 

3. Hồ sơ học sinh, sinh viên: Lý lịch học sinh, sinh viên có xác nhận của chính quyền địa 

phương (theo mẫu của Bộ GD&ĐT có bán tại các nhà sách); Giấy chuyển sinh hoạt 

Đảng, Đoàn; Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận đăng ký vắng 

mặt do BCH quân sự cấp (đối với học sinh nam); Phiếu khai báo thay đổi hộ khẩu, nhân 

khẩu (mẫu HK02), Bản khai nhân khẩu (HK01) đối với sinh viên có nhu cầu thay đổi hộ 

khẩu, nhân khẩu do công an xã hoặc phường cấp. 

4. Kinh phí nhập học tạm tính 

- Đối với đào tạo hệ đại trà: Khối kinh tế 9,000,000 đồng; Khối kỹ thuật 

10,000,000 đồng 
- Đối với đào tạo hệ chất lượng cao: Khối kinh tế 14,924,025 đồng; Khối kỹ thuật 

16,709,025 đồng. 
* Lưu ý: Hoàn thiện mục 1 trước khi làm thủ tục nhập học; mục 2, mục 4 nộp ngay khi 

nhập học; mục 3 có thể nộp bổ sung trong thời gian 02 tháng sau khi nhập học 


