ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ NHẬP HỌC NĂM 2016
I. HỒ SƠ NHẬP HỌC GỒM CÓ:
1- Giấy triệu tập nhập học (Bản gốc)
2- 01 bộ hồ sơ học sinh sinh viên (02 bản sơ yếu lý lịch có dán ảnh, đóng dấu giáp lai) có xác
nhận của UBND xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
3- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc phô tô công chứng bằng tốt nghiệp THPT.
4- Bản phôtô công chứng học bạ THPT.
5- Giấy khai sinh phôtô công chứng
6- Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận vắng mặt có xác nhận của Ban chỉ huy
Quân sự xã (phường) (Đối với Nam giới)
7- 04 ảnh 3x4 (Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau)
8- Giấy chứng minh nhân dân phôtô (kèm theo bản gốc để đối chiếu)
9- Giấy chứng nhận gia đình chính sách (đối tượng theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Thông
tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH) sẽ được nhà trường hướng dẫn cụ thể.
(Ghi chú: Thí sinh đến nhập học thiếu giấy tờ có thể bổ sung sau)
II. CÁC KHOẢN TIỀN PHẢI NỘP:
1- Học phí học kỳ I: (Học phí hàng năm thu theo nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10
năm 2015 của Chính Phủ)
+ Đối với chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị thương mại điện
tử, Tiếng anh, Tiếng anh thương mại, Tiếng anh du lịch khách sạn, Kế toán,
Kinh doanh thương mại: 540.000đ/tháng x 5 tháng =

2.700.000VNĐ

+ Đối với chuyên ngành : Quản trị chế biến món ăn, Quản trị kinh doanh
khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tin học ứng dụng:
630.000đ/tháng x 5 tháng =
2- Lệ phí khám sức khỏe:

3.150.000VNĐ
80.000VNĐ

3- Bảo hiểm thân thể sinh viên khóa học 2016 - 2019 (Tự nguyện):

120.000VNĐ

4- Bảo hiểm Y tế năm học 2016 – 2017 (Từ 01/10/2016 đến 31/12/2017)

571.725VNĐ

5- Vệ sinh môi trường, nước uống, giấy thi: 05 tháng x 30.000đ/ tháng =

150.000VNĐ

6- Tài liệu chương trình đào tạo, tài liệu phục vụ tuần công tác Sinh viên:

80.000VNĐ

7- Giáo trình, tài liệu năm thứ 1: Đăng ký mua tại Trung tâm Thông tin – Thư viện

