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HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC - KHOÁ 2019 

1. Hồ sơ chuẩn bị khi nhập học 

STT Nội dung 

1. 
Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (đối với thí sinh 

tốt nghiệp năm 2019) 

2. 

Bản sao có chứng thực hoặc kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau:  

Giấy báo trúng tuyển; Học bạ THPT; Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (tạm thời) 

năm 2019; Bằng tốt nghiệp THPT/BTVH/THCN (đối với thí sinh tốt nghiệp trước 

năm 2019); Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển 

sinh (nếu có); Thẻ Bảo hiểm y tế (nếu có). 

3. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng; Giấy giới thiệu cán bộ Đoàn (nếu có) 

4. 
Ảnh thẻ cá nhân (mặc áo sơ mi, phông nền trắng): 10 ảnh 3x4, 03 ảnh 2x3, 03 ảnh 

4x6 

2. Các khoản cần đóng khi nhập học 

STT Nội dung 
Mức đóng 

(đồng) 
1. Học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 (tạm thu) 9.000.000 

2. 

Bảo hiểm y tế: 704.025 đồng (tạm thu 15 tháng, thẻ có hiệu lực từ 

01/10/2019 đến 31/12/2020); Bảo hiểm tai nạn: 110.000 đồng (có 

giá trị từ 01/10/2019 đến hết 30/9/2023); Sinh hoạt công dân đầu 

khóa: 125.000 đồng;  

Cẩm nang sinh viên: 30.000 đồng;  Dịch vụ Thư viện số: 60.000 

đồng; Dịch vụ tin nhắn SMS: 80.000 đồng;  

Đoàn thanh niên: 24.000 đồng (SV là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh). 

   1.133.025 

3. 
Áo đồng phục: 560.000 đồng (02 sơ mi + 02 thể thao);  

Dây đeo thẻ sinh viên: 25.000 đồng 
585.000 

3. Một số lưu ý 

-  Thí sinh không cắt hộ khẩu thường trú ở địa phương. 

-  Mang theo Thẻ Căn cước công dân/CMND để làm Thẻ sinh viên tích hợp thẻ ngân hàng. 

-  Thí sinh thuộc diện gia đình được Nhà nước cấp BHYT cần mang theo 01 bản sao và 

bản chính giấy tờ liên quan để đối chiếu (nếu có). 

Thông tin liên hệ: 

Viện Đào tạo Chất lượng cao, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0898 127 130, 0283 512 7130   
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