
CÁC GIẤY TỜ, KINH PHÍ PHẢI NỘP NHẬP HỌC ĐẠI HỌC – NĂM 2015 
 
I. KHI ĐẾN TRƯỜNG ANH (CHỊ) PHẢI MANG NỘP CÁC GIẤY TỜ SAU: 

 1. Giấy báo nhập học bản chính. 

 2. Học bạ THPT hoặc tương đương (bản chính) kèm theo bản sao hoặc bản sao có 

công chứng. 

 3. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản chính) kèm theo bản sao hoặc bản 

sao có công chứng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (hoặc tương đương) đối 

với học sinh tốt nghiệp năm 2015. 

 4. Giấy khai sinh (bản chính) kèm bản phôtô hoặc bản sao có công chứng. 

 5. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của Ủy ban nhân dân xã 

(phường) nơi cư trú. 

 6. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02 và NK05) về Trường Đại học 

Công nghiệp Quảng Ninh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, kèm theo bản phôtô công 

chứng giấy chứng minh nhân dân. 

 7. Giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu được hưởng ưu tiên theo đối tượng). 

 8. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (đối với nam) do Ban chỉ huy quân sự 

Huyện (Thị) cấp (Giấy đăng ký tuổi 17) và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy 

quân sự Xã (Phường, Thị trấn) cấp, chuyển về Ban chỉ huy quân sự Trường Đại học Công 

nghiệp Quảng Ninh. 

 9. Lý lịch và giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn về Trường đại học Công nghiệp Quảng 

Ninh, sinh hoạt Đảng (nếu có) chuyển về Đảng bộ Than Quảng Ninh. 

 10. Nộp 8 ảnh cỡ 3 x 4 (ghi rõ họ tên và ngày sinh sau ảnh) 

(Các giấy tờ trên cho vào túi đựng hồ sơ có kích thước 24 cm x 32 cm, các giấy tờ từ mục 2 

đến mục 4, Nhà trường sẽ thu bản sao, trả lại bản chính sau khi đã đối chiếu, kiểm tra) 

II. KINH PHÍ PHẢI NỘP: 

TT Nội dung nộp Số tiền Ghi chú 

1.  Học phí Học kì 1, năm học 2015-2016 3.250.000đ  

2.  Bảo hiểm y tế 1 năm (từ 01/01/2016 đến 31/12/2016) 434.700đ Tính 70% 
mức BH 

3.  Bảo hiểm thân thể (năm thứ nhất) 65.000đ  

4.  Khám sức khỏe 40.000đ  

5.  Sổ tay HS-SV 30.000đ  

6.  Tiền vệ sinh môi trường, nước uống (7.000đ/1tháng) 280.000đ 4 năm 

7.  Thẻ đa năng 45.000đ  

Tổng 4.144.700đ  
 


