
                                                        

                  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                

                 Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015 
 

GIẤY TRIỆU TẬP TRÚNG TUYỂN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI THÔNG BÁO 

Anh /Chị: NGUYỄN VĂN A Sinh ngày: 28/10/1997 Số báo danh: BDN09092015 

Ngành: Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Mã sinh viên: 150710abcd SHS: 1234 

Khu vực: 3 Đối tượng ƯT:    

Kết quả thi: Toán: 7.25 điểm Ngoại ngữ:  7.5  điểm (Chưa nhân hệ số) Văn:  6.5  điểm  

Tổng điểm 3 môn:   28.75  điểm (Điểm ngoại ngữ nhân hệ số 2). 
Đã trúng tuyển vào Trường Đại học Hà Nội,  khoá 2015 - 2019. 

Thời gian nhập học: từ 13h30 đến 17h00 ngày 03 tháng 09 năm 2015. 

Địa điểm nhập học: Trường Đại học Hà Nội, Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội .  

Đăng ký nhập học trực tuyến: Anh/chị bắt buộc phải đăng ký tại nhà, trước khi nhập học, theo hướng dẫn 
sau:  
(1) Vào địa chỉ: http://daotao.hanu.vn:8080 chọn “Nhập học khóa 2015-2019”, (2) nhập Mã sinh viên và 
mật khẩu abcxyz vào mục “Đăng nhập Cổng thông tin Đào tạo” và nhấn “Đăng nhập”; (3) trong mục 
“Sơ yếu lý lịch” nhấn nút “Sửa”; (4) Khai đầy đủ thông tin và nhấn nút “Ghi”. 

Khi nhập học anh /chị cần mang theo:  
1. Giấy triệu tập trúng tuyển này(Nếu chưa có, nhận trong ngày nhập học tại trường). 
2. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (nếu tốt nghiệp từ năm 2014 trở về 
trước) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc tương đương (nếu tốt nghiệp năm 2015) và 
bản sao công chứng Học bạ THPT.      
3. 01 bản phô tô Giấy CMND, 04 ảnh 3 x 4 chụp cách ngày nhập học không quá 6 tháng và Giấy khai sinh. 

4. Bản sao công chứng các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) như: giấy chứng nhận con liệt sĩ, 
thẻ thương binh hoặc được hưởng chính sách như thương binh của bản thân hoặc của bố, mẹ thí sinh… 

5. Phiếu khai báo tạm vắng, tạm trú theo mẫu do công an xã, phường cấp (chỉ áp dụng cho sinh viên ở 
trong KTX của Trường). 

6. Giấy sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có). Riêng giấy sinh hoạt Đảng, sinh viên tự làm thủ tục chuyển qua 
Đảng ủy khối ĐH, CĐ Hà Nội, số 1, Đường Trần Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội. 

7. Giấy chứng nhận nghĩa vụ quân sự và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã, 
phường cấp: Áp dụng đối với nam sinh viên, không làm thủ tục tiếp nhận nếu thiếu các giấy tờ trên theo quy định 
của pháp luật.. 
8. Các khoản thu: a) Học phí học kì 1: - các ngành CNTT, QTH, QTKD, QTDV DL & LH, TC-NH và Kế toán: 
7.500.000 đồng; - các ngành NN Trung Quốc, NN Nhật, NN Anh, NN Hàn Quốc: 6.000.000 đồng; - các 
ngành NN Nga, NN Pháp, NN Đức, NN Italia, NN Tây Ban Nha, NN Bồ Đào Nha: 4.000.000 đồng.  
b) Các khoản thu hộ: - Bảo hiểm thân thể: 200.000 đồng/4 năm; - Bảo hiểm Y tế:  545.000 đồng/15 tháng; - Phí 
phát hành thẻ ATM: 25.000 đồng. 
c) Phí sử dụng tài khoản tiếng Anh trực tuyến cho 06 chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh và ngành ngôn ngữ 
Anh: sẽ có thông báo sau. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

                        

 PGS.TSKH Nguyễn Đình Luận 
Lưu ý: 

  Nhà trường có chỗ ở nội trú cho sinh viên chính quy. Những người thuộc diện chính sách được ưu tiên.  Sinh viên có thể 
   đăng kí trực tuyến chỗ ở theo địa chỉ email: quangnh@hanu.edu.vn hoặc số điện thoại 04.38544644(giờ hành chính). 

 Sinh viên thuộc diện chính sách xã hội được miễn, giảm học phí sẽ được hoàn lại tiền theo quy định và sẽ có thông báo sau khi  
nhập học. 


