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HỒ SƠ NHẬP HỌC GỒM CÓ 
 

1. Giấy báo nhập học. 
2. Lý lịch học sinh – sinh viên có xác nhận của chính quyền địa phương. 
3. Bản photo bằng THPT và học bạ (đối với thí sinh đã tốt nghiệp năm 2016 trở 

về trước); Bản photo bằng TCCN và bảng điểm (đối với thí sinh học liên thông); Bản 
photo giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT 
năm 2017). 

4. Bản photo: Sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, CMND, 01 ảnh 3 ×4. 
5. Bản  photo các loại giấy tờ ưu: Giấy chứng nhận hộ nghèo, thẻ thương 

binh,….(nếu có). 
6. Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có). 
7. Đối với nam sinh viên khi nhập học phải nộp giấy đăng ký và giấy chuyển 

nghĩa vụ quân sự cho Nhà trường. 
8. Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017. 
9. Dự kiến mức nộp của sinh viên khi nhập học ( Bảo hiểm y tế theo Công văn 

số: 1337/BHXH-QLT, ngày 13 tháng 6 năm 2017 của bảo hiếm xã hội tỉnh Đắk Lắk, 
bảo hiểm toàn diện theo thông báo số:370/BHHS-2017 của bảo hiểm Bảo Việt  tỉnh 
Đắk Lắk, khám sức khỏe do bệnh viện trường Đại học Tây Nguyên thực hiện) 

 

Ngành 

Mức lệ phí 

Đối tượng 
bình thường 

Đối tượng được miễn 
bảo hiểm y tế 

Y đa khoa 1.537.400 đồng 1.046.000 đồng 
Thú y 1.417.400 đồng 926.000 đồng 
Các ngành còn lại của hệ đại học 1.297.400 đồng 806.000 đồng 
Cao đẳng 1.177.400 đồng 686.000 đồng 
Dự bị, cử tuyển 611.400 đồng 120.000 đồng 
 

Chú ý:  
- Các giấy tờ mục 3,4,5 photo (không cần công chứng) khi đi nhập học phải 

mang theo bản gốc để Nhà trường đối chiếu, kiểm tra. 
- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo khi nhập học pho 

to và mang bản gốc giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo để nhà trường đối chiếu xác 
nhận đối tượng được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. 

- Đối với sinh viên thuộc đối tượng được địa phương cấp miễn phí thẻ bảo hiểm 
y tế thì pho to và mang bản gốc để nhà trường đối chiếu miễn bảo hiểm y tế. 

Sinh viên nộp học phí: 
- Mức thu: Thu theo Quyết định số: 1061/QĐ-ĐHTN-KHTC, ngày 07 tháng 6 

năm 2017. 
- Thời gian nộp: Bắt đầu ngày 15/10/2017. 
- Địa điểm: Nộp tại ngân hàng NN & PTNT Agribank chi nhánh Đại học Tây 

Nguyên. 
Trường Đại học Tây Nguyên không nhận những thí sinh không đủ sức khỏe hoặc 

nhập học muộn quá 15 ngày. 
(Thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018) 

 
                


