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HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC CAO ĐẲNG
NĂM 2017
I. Xét tuyển:
- Bản phô tô công chứng học bạ, bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 vnđ
II. Nhập học
1- Giấy triệu tập nhập học (nhận tại phòng đào tạo).
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 (đối với học sinh tốt nghiệp năm 2017) hoặc
bằng tốt nghiệp THPT phô tô công chứng.
4- Học bạ THPT phô tô công chứng.
5- Bản sao giấy khai sinh.
6- 04 ảnh 3x4 (Ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau ảnh).
7- Giấy chứng minh nhân dân phô tô.
8- Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận vắng mặt của Ban chỉ huy Quân sự xã
(phường) (Đối với Nam giới; nộp khi có thông báo).
9- Giấy chứng nhận gia đình chính sách (nộp khi có thông báo)
(Ghi chú: Thí sinh đến nhập học nếu thiếu giấy tờ ở mục 4, 5, 6, 7 có thể bổ sung sau)
- Các khoản tiền phải nộp:
Các khoản tiền nộp
1- Học phí học kỳ I (5 tháng):
+ Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Tiếng Anh,
Phiên dịch Tiếng Anh thương mại, Phiên dịch Tiếng Anh du lịch, Kế
toán, Kinh doanh thương mại:
+ Ngành đào tạo: Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị khách sạn, Quản
trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tin học ứng dụng:
2- Lệ phí khám sức khỏe:

Số tiền

2.950.000đ

3.500.000đ
80.000đ

3- Bảo hiểm thân thể sinh viên khóa học 2017 - 2020 (Tự nguyện):
4- Bảo hiểm Y tế năm học 2017– 2018

120.000đ
614.250đ

5- Vệ sinh môi trường, nước uống: 30.000đ/ tháng x 5 tháng =
6- Tài liệu chương trình đào tạo, tài liệu phục vụ tuần công tác Sinh viên:

150.000đ
90.000đ

III. Thời gian và địa điểm thu hồ sơ
- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h00 đến 17h00, không kể các ngày lễ).
- Địa điểm: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, Đường Phạm
Văn Đồng- Mai Dịch - Cầu Giấy- Hà Nội. Điện thoại: (024).37641121- (024).37921179

