HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
1. Các loại hồ sơ yêu cầu:
- Giấy báo trúng tuyển (nếu thiếu Nhà trường sẽ bổ sung khi đến nhập học).
- Bản sao Giấy khai sinh.
- Giấy CMND (để kiểm tra).
- 4 ảnh màu cỡ 3  4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và ngành học vào sau ảnh).
- Học bạ, Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 thì nạp Giấy chứng nhận
tốt nghiệp tạm thời): bản gốc và 01 bản phô tô có công chứng.
Lưu ý: Trừ những thí sinh đã nạp bản gốc học bạ, Giấy chứng nhận tốt nghiệp... tại Phòng Đào tạo
- NCKH.
- Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền
cấp (01 bản phô tô công chứng để lưu hồ sơ và bản gốc để kiểm tra, đối chiếu).
- Giấy báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu do Công an phường/xã cấp (mẫu NK5), trừ đối tượng
có hộ khẩu thường trú tại thành phố Vinh.
- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có).
2. Các khoản tiền phải nạp:
Nhà trường sẽ thu các khoản tiền sau đây trong ngày nhập học:
- Lệ phí nhập học (hồ sơ, đón tiếp, kiểm tra sức khoẻ...): 135.000 đồng
- Tiền Bảo hiểm y tế (bắt buộc): 658.000 đồng/sinh viên/14 tháng (đem theo BHYT cũ để lấy
mã số định danh).
Đối với sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng 135, dân tộc thiểu số, đối tượng có BHYT
tại địa phương thì phải phô tô thẻ bảo hiểm y tế (kèm theo bản gốc để kiểm tra, đối chiếu).
- Tiền Bảo hiểm thân thể (tự nguyện): 180.000 đồng/sinh viên/khóa học.
- Tiền làm thẻ sinh viên: 20.000 đồng.
- Tiền Đoàn phí theo quy định của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tiền học phí đối với sinh viên ngoại tỉnh (thuộc diện tự túc học phí): 2.750.000/học kỳ I.
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Ghi chú: Nhà trường có Ký túc xá khép kín, nhà ăn, bãi tập, sân chơi thoáng mát. Cá nhân có nhu cầu ở tại
KTX liên hệ Ban quản lý ký túc xá - Điện thoại: 0977 606 880 (thầy Lưu).

