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GIẤY BÁO NHẬP HỌC 
 

Trường ĐH Hồng Đức trân trọng thông báo và chúc mừng: 
 

Anh (Chị)  

Sinh ngày:     ;  Số báo danh:           Đối tượng: .  

Hộ khẩu thường trú: , ;        Khu vực:   

Điểm thi: . Tổng điểm thi: .  

Tổng điểm xét tuyển:  
 

Đã trúng tuyển vào ngành: Tên ngành (Mã ngành) đào tạo chất lượng cao. 
 

Mời Anh (Chị) đúng …….. đến Trường làm thủ tục nhập học tại …………….  

(DĐ của Trưởng khoa ……………….). 

Khi đến trường nhập học Anh (Chị) mang theo các giấy tờ sau: 

1. Giấy báo nhập học (01 bản sao công chứng). 

2. Học bạ và Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, nếu tốt nghiệp năm 2018 là Giấy 

chứng nhận tốt nghiệp THPT (nộp bản chính và bản sao công chứng).  

3. Sơ yếu lý lịch HSSV (theo mẫu gửi kèm); 4 ảnh cỡ 3x4 cm; Giấy khai sinh (bản sao do 

UBND phường, xã, thị trấn cấp); Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (bản phôtô); 

Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).  

4. Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có); cán bộ, bộ đội đi học phải có quyết định của 

đơn vị (không chuyển lương hoặc phụ cấp đến trường). 

5. Hồ sơ đăng ký tạm trú có thời hạn, gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02), 

Bản khai nhân khẩu (HK01), Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (bản phôtô), 2 ảnh 

3x4cm. Sinh viên tự đăng ký tại công an phường, xã nơi sẽ tạm trú nếu ở ngoại trú và với Ban Quản 

lý nội trú đăng ký nếu ở nội trú. 

6. Giấy giới thiệu di chuyển quân nhân dự bị đối với nam trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự.  

       Quyền lợi của sinh viên: 

Ngoài các quyền lợi của sinh viên nói chung, Sinh viên còn được hưởng các quyền lợi sau: 

1. Tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên sẽ thuộc diện được hưởng quyền lợi về tuyển dụng theo 

Công văn số 3421/UBND-VX, ngày 02/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thanh Hóa; 

2. Không phải đóng học phí, phí phòng ở ký túc xá trong suốt thời gian đào tạo. 

3. Được cấp học bổng học tập với mức lương cơ bản/tháng x 10 tháng/năm nếu đạt học lực 

giỏi trở lên (xét theo kết quả học tập sau mỗi kỳ); 

       Kinh phí phải nộp: 

  1. Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các sinh viên: 612.990 đồng/SV/14 tháng (tính từ 

01/11/2018 đến 31/12/2019); sinh viên có thẻ BHYT còn hạn sử dụng thì mức thu tính theo tháng 

thực tế phải đóng. 

2. Kiểm tra sức khoẻ và hồ sơ nhập học: 50.000đ/SV; Bảo hiểm thân thể (tự nguyện) đóng theo 

khóa học, mức ĐH (4,5 năm): 360.000 đồng; ĐH (4 năm): 320.000 đồng; CĐ (3 năm): 240.000 đồng. 

 

Chi tiết xem tại website http://www.hdu.edu.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 0373.910.619 hoặc: 

0918.068.689; 0904.240.158; 0912.786.286./. 

          

                                     

                                                                                                                           

 

 
    

Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu là đối tượng ưu tiên) 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG              

PGS, TS Lê Văn Trưởng 
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