
HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC 

I. Hồ sơ cần nộp khi nhập học chính thức: 

Bao gồm bản chính các loại giấy tờ sau: 

1.  Giấy báo trúng tuyển; 

2.  Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT (tốt nghiệp năm 2022);  

3.  Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (tốt nghiệp năm 2022) hoặc bản sao công 

chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (tốt nghiệp năm 2021 về trước; thí sinh 

mang bản chính để đối chiếu); 

4.  Bản sao công chứng học bạ THPT (thí sinh mang bản chính để đối chiếu); 

5.  Bản sao giấy khai sinh;  

6.  Bản sao công chứng giấy CMND/CCCD; 

7.  Hồ sơ học sinh (mẫu có bán tại các hiệu sách) hoặc Sơ yếu lý lịch (mẫu 4 trang) có xác 

nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương; 

8.  Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có) như: Hộ khẩu thường trú miền 

núi, vùng cao 3 năm trở lên, dân tộc ít người… phải có xác nhận của phòng LĐTB-XH hoặc 

UBND huyện; 

9.  Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do ban chỉ huy quân sự địa phương cấp; 

10. 06  ảnh (3x4) cm (ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số CMND sau ảnh). 

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng QLĐT&CTSV - Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại 

thành phố Đà Nẵng. Số 544B, đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

Liên hệ giải đáp thông tin tuyển sinh:  

Điện thoại: (0236) 3845102. Hotline (Zalo):  0935 081799; 0966 456890. 

II. Học phí và các khoản nộp khi nhập học: 

1.  Học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 (tạm thu): 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng); 

2.  Sổ tay sinh viên, phí nhập học đầu năm: 200.000 đồng; 

3.  Khám sức khỏe: 175.000 đồng; 

4. Bảo hiểm y tế (bắt buộc): 705.000 đồng/15 tháng (nếu sinh viên chưa có); bảo hiểm thân 

thể (không bắt buộc): 100.000 đồng/năm; 

5. Nhà trường có ký túc xá 300 chỗ (Miễn phí tiền ở ký túc xá). 

III. Hình thức nộp tiền: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính kế toán của Phân hiệu hoặc thanh toán 

bằng chuyển khoản với nội dung chi tiết sau:  

+ Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng 

+ Số tài khoản: 118000009102, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi 

nhánh Bắc Đà Nẵng. 

+ Nội dung ghi rõ thông tin: “họ tên - HP nhập học - số CMND/CCCD”.  

VD: Nguyen Van A - HP nhap hoc – 201233665 

(Lưu ý: Sau khi nhập học, thí sinh có nhu cầu rút hồ sơ, nhà trường không hoàn trả kinh phí đã nộp) 

 


