
 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC 

VÀO BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 

 

I/ THỜI GIAN NHẬP HỌC  

− Địa điểm: Trường Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở II 

− Địa chỉ: 1018 đường Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí minh  
 

II/ CÁC GIẤY TỜ PHẢI NỘP  

(1) Học bạ THPT (02 bản sao công chứng + Bản chính để đối chiếu); (bắt buộc khi đến làm thủ tục nhập 

học); 

(2) Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 

2021/Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT (đối với những thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2021); (bắt 

buộc khi đến làm thủ tục nhập học); 

(3) Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021; 

(4) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên do Sở LĐTB&XH cấp (Bản sao công chứng + Bản chính để đối chiếu); 

(bắt buộc khi đến làm thủ tục nhập học); 

* Các mục còn lại của hồ sơ nhập học sẽ nộp sau kèm với  lý lịch sinh viên gồm:  

(5) Lý lịch sinh viên (Theo mẫu của CSII Trường Đại học LĐXH) có xác nhận của chính quyền địa phương; 

(khi đến làm thủ tục nhập học sẽ được hướng dẫn);  

(6) 02 bản sao công chứng Giấy khai sinh;  

(7) Các giấy tờ xác nhận đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định (nộp học phí đầy đủ khi nhập học 

và được hoàn trả sau nếu thuộc diện được xét); 

(8) Giấy báo trúng tuyển (trong trường hợp thí sinh chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển, khi nhập học thí 

sinh sẽ được nhận bản dấu đỏ tại Trường); 

(9) Phiếu khai báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu do cơ quan Công an xã, phường nơi anh/chị thường trú cấp, 

trừ các thí sinh có hộ khẩu tại TP. HCM  

(10) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, Đoàn  

(11) 01 bản sao Hộ khẩu thường trú; 

(12) 01 bản sao CMTND hoặc Thẻ căn cước công dân; 

(13)  Bản sao thẻ BHYT đối với đối tượng đã được cấp thẻ BHYT trong năm 2021 (kèm Bản chính để đối chiếu); 

(14) Hồ sơ di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự (Bản chính) đối với thí sinh là nam giới, bao gồm: Giấy chứng nhận 

đăng ký nghĩa vụ quân sự do BCH Quân sự cấp huyện cấp và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCH Quân sự cấp xã 

nơi cư trú cấp. Trường hợp thí sinh chưa có các loại giấy tờ này Nhà trường chỉ làm thủ tục tạm nhập học. 

III/ HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC  
1. Tiền học phí tạm thu HKI bậc Đại học hệ chính quy: 5.208.000 đồng (14 tín chỉ x 372.000 đồng) 

2. Tiền khám sức khỏe ban đầu: 337.300 đồng/sinh viên 

3. Tiền bảo hiểm y tế: Mức thu 15 tháng (Thời hạn thẻ BHYT sẽ cấp liên tục từ 01/10/2021- 31/12/2022 

tiền sinh viên phải đóng 704.025 đồng) đối với học sinh có thẻ BHYT hết hạn ngày 30/09/2021 

+ Mức thu 12 tháng: 563.220 đồng ( Thẻ có giá trị từ ngày 01/01/2022 – 31/12/2022) đối với học sinh có 

thẻ BHYT hết hạn ngày 31/12/2021 

• Lưu ý: Trường hợp sinh viên đã có thẻ BHYT (còn thời hạn) phải phô tô kèm bản gốc. 

4. Tiền thi Anh văn đầu vào: 442.000 đồng. 

5. Tiền bảo hiểm thân thể tự nguyện: 120.000 đồng/1 Sinh viên/ 4 năm học. 

6. Tiền làm thẻ sinh viên : 50.000 đồng 

7. Tiền ký túc xá:  

+ 2.000.000 đồng/học kỳ (chưa bao gồm tiền điện, nước), khu KTX C1 (Phòng 6 sinh viên) 

+ 750.000 đồng/học kỳ (chưa bao gồm tiền điện, nước), khu KTX C1 (Phòng 12 sinh viên) 

+ 450.000 đồng/học kỳ, khu KTX khác  

8. Nhà trường tổ chức cung cấp tài liệu chuẩn cho sinh viên theo từng ngành. 

 


