
HƯỚNG DẪN THÍ SINH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC 
[I] Thí sinh khi đến trường làm thủ tục trúng tuyển nhập học phải thực hiện các bước sau: 

Bước 01: Mua hồ sơ và điền đầy đủ phiếu thông tin sinh viên; Dán ảnh vào phiếu dán ảnh; 

Bước 02: Đăng ký khám sức khỏe; 

Bước 03: Đăng ký bảo hiểm y tế; 

Bước 04: Nộp hồ sơ nhập học; 

Bước 05: Đóng học phí tại Phòng Kế hoạch Tài chính ; 

Bước 06: Xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; 

[II] Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhập học và sắp xếp theo trật tự như sau: 
(1) Hồ sơ sinh viên và phiếu thông tin sinh viên (thí sinh điền hồ sơ theo mẫu của trường); 

(2) Giấy báo thí sinh đến trường làm thủ tục trúng tuyển nhập học 

(3) Giấy báo kết quả kỳ thi THPT năm 2022 (bản chính) để xác nhận nhập học; 

(4) Giấy báo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức 
năm 2022 (bản chính) (đối với trường hợp xét tuyển bằng phương thức 05 xét kết quả thi 
ĐGNL_ĐHQG); 

(5) Học bạ lớp 10, 11 và 12 (bản sao có chứng thực); 

(6) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2022; hay Bằng tốt nghiệp THPT, BTVH, TH Nghề 
(bản sao có chứng thực); 

(7) Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân (bản sao có chứng thực); 

(8) Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ); 

(9) Tám ảnh cỡ 3x4cm (chụp không quá 06 tháng) (thí sinh dán ảnh vào phiếu theo mẫu của trường); 

(10) Giấy chứng nhận diện ưu tiên tuyển sinh (nếu có); 

(11) Biên lai thu lệ phí khám sức khỏe (Thí sinh đăng ký khám sức khỏe đầu khóa tại trường và 
nộp biên lai đăng ký khám sức khỏe chung với hồ sơ); 

[III] Thí sinh nộp hồ sơ tại Văn phòng tuyển sinh (HTA), nhận biên nhận hồ sơ và đóng tiền 
học phí tại Phòng Kế hoạch Tài chính (C109). 

[IV] Thí sinh đóng các khoản lệ phí và học phí khi làm thủ tục trúng tuyển nhập học: 
(1) Lệ phí xét tuyển (nếu thí sinh chưa đóng)  ------------------------ 20.000 đồng/nguyện vọng 

(2) Lệ phí Khám sức khỏe đầu khóa -------------------------------------------- 60.000 đồng/người 

(3) Lệ phí Hồ sơ nhập học ------------------------------------------------------- 200.000 đồng/hồ sơ 

(4) Tiền Bảo hiểm Y tế (12 tháng) -------------------------------------------- 564.000 đồng/người 

(5) Học phí Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023  --------------------------------------------  tùy ngành 

[V] Thí sinh đăng ký lưu trú tại ký túc xá sẽ nộp hồ sơ theo hướng dẫn của Ban quản lý ký 
túc xá (liên hệ khi đến trường). 

[VI] Thí sinh lưu ý: 
(1) Thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên trang Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo trước 17 giờ 00 thứ sáu, ngày 30/09/2022; 

(2) Thí sinh phải trực tiếp đến trường làm thủ tục trúng tuyển nhập học và đóng học phí trong 
thời gian ghi trên giấy báo trúng tuyển; 

(3) Thí sinh chưa đóng lệ phí xét tuyển cần phải hoàn thành việc đóng lệ phí xét tuyển theo 
hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường. 

Văn phòng Tuyển sinh, ngày 17/09/2022 


