
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC  

CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM 2021 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các thí sinh trúng 

tuyển hệ đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

nhập học trực tuyến và trực tiếp theo các hướng dẫn dưới đây: 

PHẦN 1: Thí sinh truy cập địa chỉ  http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn để tra cứu 

danh sách trúng tuyển; lưu lại Mã sinh viên của mình và thực hiện xác nhận nhập 

học trực tuyến (trước 18 giờ 00 chủ nhật, ngày 19/9/2021). 

Thí sinh chuẩn bị sẵn chứng minh thư nhân dân (hoặc căn cước công dân) và Giấy 

báo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (có mã vạch 12 ký tự số) và làm theo các 

bước sau đây: 
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PHẦN 2: Nhập học trực tuyến (nộp hồ sơ và học phí, lệ phí) thực hiện 

trước 17 giờ 00 thứ 6, ngày 24/9/2021 gồm các bước sau: 

 B1: Thí sinh thực hiện nộp lệ phí, học phí, hồ sơ và khám sức khỏe, bảo hiểm y 

tế trực tuyến qua  ứng dụng cổng Viettel  Pay theo hướng dẫn tại đây 

1. Các khoản tiền: 

a. Tiền làm hồ sơ, tài liệu cho sinh viên…:………………………………                  50.000đ 

b. Học phí năm học 2021-2022 áp dụng cho các chương trình đào tạo sau:  

 Chương trình đào tạo chuẩn: 1.170.000đ/tháng, tạm thu 3 tháng:......... 3.510.000đ 

 Chương trình đào tạo chất lượng cao hoặc tiên tiến: (Công nghệ 

sinh học**, Công nghệ kỹ thuật hóa học**, Hóa dược**, Tiên tiến 

Hóa học***, Công nghệ kĩ thuật môi trường**): 3.500.000đ/tháng, 

tạm thu 2 tháng: ..................................................... 

 

7.000.000đ 



 Chương trình đào tạo chất lượng cao Máy tính và khoa học thông 

tin**: 3.000.000đ/tháng, tạm thu 2 tháng: ........................................................ 6.000.000đ 

c. Tiền mua hồ sơ sức khoẻ và khám sức khoẻ: …………………………………………180.000đ 

d. Bảo hiểm Y tế (bắt buộc theo quy định của Nhà nước): 704.025 đồng (hưởng 15 

tháng tính từ 1/10/2021) với những thí sinh không có thẻ bảo hiểm y tế theo gia đình. 

Sau khi thực hiện chuyển khoản thành công, thí sinh bắt buộc phải chụp lại giao 

dịch hoặc tin nhắn đã thực hiện để làm minh chứng nộp hồ sơ ở các bước sau. 

 B2: Chuẩn bị hồ sơ để thực hiện scan dữ liệu (thí sinh sử dụng ứng dụng 

Camscanner (hoặc Microsoft Lens) trên điện thoại di động để scan hồ sơ) tạo file 

dữ liệu dạng pdf gồm có: 

          + Bản sơ yếu lí lịch theo mẫu tại đây (chưa cần đóng dấu) 

+ Giấy chứng nhận kết quả thi TN THPT năm 2021 

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (hoặc bằng Tốt nghiệp đối với thí sinh 

tốt nghiệp trước năm 2021) 

+ Học bạ THPT (tất cả các trang) 

+ Giấy khai sinh 

+ Hộ khẩu thường trú (tất cả các trang) 

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân 

+ Thẻ Bảo hiểm y tế (nếu không tìm thấy có thể bổ sung sau)  

+ Giấy tờ hưởng chế độ ưu tiên (chứng nhận hộ nghèo, con thương binh, ...) 

Ngoài ra chuẩn bị 1 file ảnh chân dung rõ nét (4x6) và đăt tên file là mã sinh viên (có 

trong Giấy báo trúng tuyển hoặc có thể tra cứu tại http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn 

 B3:  Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hai bước trên , thí sinh thực hiện tuần tự theo các 

hướng dẫn sau: 
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PHẦN 3: Nộp hồ sơ bản giấy tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (phòng 320 

– phòng 321 tầng 3 nhà T1) khi có thông báo chính thức. 

Nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 334 

Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội khi được thông báo chính thức tại trường  gồm 

các hồ sơ dưới đây: 

1. Giấy thông báo thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021: bản photocopy không 

cần công chứng. 

2. Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: 02 bản photocopy có công chứng và có 

bản chính để kiểm tra. 

3. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2021): 01 

bản photocopy có công chứng và có bản chính để kiểm tra hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời (bản chính) (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021). 

4. Học bạ THPT hoặc tương đương: 01 bản photocopy có công chứng (hoặc xác nhận của 

trường nơi tốt nghiệp) và bản chính để kiểm tra. 

5. Giấy khai sinh: 01 bản sao y bản chính hoặc 01 bản photocopy có công chứng. 

6. Bản photocopy thẻ bảo hiểm y tế của thí sinh trúng tuyển. 

7. Hộ khẩu thường trú: 01 bản photocopy có công chứng.  

8. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu gửi kèm, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của 

chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan nơi bố (hoặc mẹ) công tác. 

9. Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo đối tượng, chính sách xã hội (nếu có).  

10. Lý lịch và giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có). 

11. Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự (đối với nam, trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự). 

12. 01 ảnh 3x4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học (mặt sau ghi rõ họ tên, 

ngày tháng năm sinh, nơi sinh, ngành học). 

      Ngoài ra, sinh viên ở Ký túc xá (đối với sinh viên thuộc diện được xét vào ở ký túc xá) 

được xét theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhà trường kết hợp với ngân hàng 

BIDV làm thẻ ATM đa năng miễn phí cho sinh viên để thu học phí và trả học bổng qua tài 

khoản; thực hiện bảo hiểm thân thể (tự nguyện): 320.000đ/4 năm (theo quy định của Công 

ty Bảo hiểm) sẽ được thông báo sau. 

 

I. Lưu ý: 

1. Tuyển sinh viên vào học chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao, 

chuẩn quốc tế sẽ được thông báo cụ thể trước ngày 26 tháng 9 năm 2021.  

2. Sinh viên sẽ bắt đầu học tập trực tuyến từ ngày 20 tháng 9 năm 2021. 

3. Chỉ những thí sinh hoàn thành đầy đủ các bước trên mới được công 

nhận chính thức là học sinh của Trường. 

 

II. Thông tin về nhập học xin liên hệ: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (điện 

thoại:  024.38581283; email: ctsv@hus.edu.vn; fanpage: 

https://www.facebook.com/CTSVHUS). 


