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SỐ GBNH: ..................... 

GIẤY BÁO NHẬP HỌC 
(Diện xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT) 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THÔNG BÁO 

Thí sinh: Sinh ngày:  

SHS ĐKXT:  Mã ngành XT: Tổ hợp XT:  Đối tượng: 

Thứ tự ưu tiên xét tuyển:  Điểm xét tuyển:                  Mã XNNH: 

Đã trúng tuyển hệ Đại học chính quy khóa 58 của Học viện 

Ngành:          

Mời thí sinh đến Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 
Hà Nội làm thủ tục nhập học: 

Thời gian:    Bàn làm thủ tục số:  

Khi đến nhập học cần mang theo: 

I. Hồ sơ, giấy tờ 

1. Giấy báo nhập học (bản chính và 02 bản photo chứng thực); 

2. Hai bản Lý lịch học sinh - sinh viên (dùng cho HSSV trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, 

TCCN) theo mẫu của Bộ GD&ĐT (tải trên website www.hvtc.edu.vn ), dán ảnh (có xác nhận và đóng dấu 

giáp lai lên ảnh của chính quyền địa phương nơi có hộ khẩu thường trú); 

3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (tốt nghiệp năm 2020) hoặc Bằng tốt nghiệp THPT (tốt 

nghiệp trước năm 2020); 

4. Học bạ THPT (bản chính và 01 bản photo chứng thực); 

5. Giấy khai sinh (bản chính và bản sao hoặc bản photo chứng thực). 

6. Giấy CMND/CCCD (bản chính và 05 bản photo chứng thực); 03 ảnh (3x4) (ghi họ tên, ngày sinh sau ảnh); 

7. Giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh, miễn giảm học phí, vay vốn ưu đãi (nếu có) do cơ 

quan chức năng cấp (bản chính và bản photo chứng thực); 

8. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu + Bản khai nhân khẩu (trừ thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà 

Nội).  

9. Giấy di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự, do BCH quân sự quận (huyện) cấp đối với thí sinh Nam. 

10. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn về Học viện Tài chính; chuyển sinh hoạt Đảng (nếu là Đảng viên) 

chuyển qua Đảng ủy Bộ Tài chính (số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

II. Kinh phí 

1. Học phí (tạm thu)15 tín chỉ x 343.000đ/ tín chỉ: 5.145.000 đ 

2. Bảo hiểm y tế (hạn thẻ từ 01/10/2020-31/12/2021): 704.000 đ 

3. Bảo hiểm thân thể (toàn khóa): 198.000 đ 

Tổng cộng: 6.047.000 đ 

Ghi chú :  

(1) Giấy tờ mục 7, gồm các loại chứng minh là đối tượng ưu 
tiên trong tuyển sinh; miễn giảm học phí, vay vốn ưu đãi. Xem 
thông tin hướng dẫn nhập học trên website www.hvtc.edu.vn. 
(2) Học phí sẽ điều chỉnh khi có quy định mới của Nhà nước và 
quy chế của Học viện. 

(3) Học viện có chỗ ở nội trú trong KTX cho thí sinh thuộc diện 
chính sách. Thí sinh có nhu cầu ở nội trú đăng ký tại 
https://ktxhvtc.com.  

(4) Tuyển sinh vào lớp chất lượng cao đợt 1 từ 26 – 28/9; đợt 2 
từ 09 – 10/10. 

(5) Học viện không nhận thí sinh nhập học không đủ các giấy 
tờ hợp lệ. 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 
 
 

PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ 
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