
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG 
HỌC SINH GIỎI DỰA VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT NĂM 2018 

                   (Đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Học viện hoặc gửi qua bưu điện) 
 

Bước 1: Thí sinh dowload phiếu đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2018 trên trang web 

http://www.hvtc.edu.vn , sau đó điền đầy đủ và chính xác những thông tin theo mẫu phiếu đăng 

ký. 

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ bao gồm: 

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu. 

(2) Bản photo công chứng học bạ THPT. 

(3) Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có):  

- Giấy chứng nhận đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố, giấy chứng nhận 

IELTS, TOEFL IBT, TOEFL ITP,  giấy chứng nhận thí sinh là người dân tộc, giấy 

chứng nhận con thương binh hoặc các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh. 

- Bản giấy xác nhận của cơ quan thẩm quyền (Bộ/Sở) về nội dung đề tài dự thi cấp Bộ, 

cấp tỉnh liên quan đến một trong các môn học (Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng anh, Tin học) 

   Bước 3:  

 Đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Học viện:  

+ Từ ngày 30/5 đến 10/6/2018 thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng 110 Nhà hiệu bộ - Ban 

Quản lý đào tạo, Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

+ Từ ngày 11/6 đến 20/6/2018 và 03/07/2018 đến 17h00’ ngày 05/7/2018 thí sinh nộp hồ sơ 

trực tiếp tại Hội trường 700 Học viện Tài chính, Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, 

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

 Đối với thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện:  

+ Thí sinh gửi qua thư đảm bảo hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ phòng 110, Ban Quản lý 

đào tạo, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà  

Nội. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua bưu điện đồng thời nộp lệ phí tại bưu điện 

theo mẫu của bưu điện, ghi rõ: HTC(mã trường) + Họ tên thí sinh + số chứng minh nhân 

dân. (Thời hạn hồ sơ gửi về Học viện hợp lệ được tính theo dấu của bưu điện hoặc dấu trên 

thư chuyển phát nhanh). 

 

http://www.hvtc.edu.vn

