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UBND TỈNH QUẢNG NINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

   

Số: 897/TB-ĐHHL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 8 năm 2020 
                        

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển đại học chính quy 

theo phương thức xét học bạ THPT năm 2020 

 
 

 

Căn cứ kết quả xét tuyển đại học theo phương thức xét học bạ THPT năm 

202 của thí sinh, Trường Đại học Hạ Long thông báo tổ chức nhập học cho thí 

sinh đã trúng tuyển đại học chính quy năm học 2020 - 2021 như sau: 

1. Thời gian, địa điểm nhập học 

Trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ nhập học tại Cơ sở 1 và cơ sở 2A – Trường 

Đại học Hạ Long cụ thể sau: 

Thời gian Địa điểm nhập học Ngành học 
Trình 

độ 

08h00’ ngày 

13/9/2020 

Cơ sở 1-Trường Đại 

học Hạ Long 

(Số 258, Bạch Đằng, P. 

Nam Khê, TP Uông Bí, 

Quảng Ninh) 

1) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành; 2) Quản trị khách sạn; 3) 

Khoa học máy tính; 4) Nuôi 

trồng thủy sản; 5) Quản lý tài 

nguyên và môi trường; 6) Ngôn 

ngữ Anh; 7) Ngôn ngữ Trung 

Quốc; 8) Ngôn ngữ Nhật; 9) 

Ngôn ngữ Hàn Quốc. 
Đại học 

Cơ sở 2A-Trường Đại 

học Hạ Long 

(Phố Hồng Long, P. 

Hồng Hải, TP Hạ 

Long, Quảng Ninh) 

 

10) Quản trị nhà hàng và dịch vụ 

ăn uống; 11) Quản lý văn hóa 

2. Hồ sơ nhập học 

(1) Giấy báo trúng tuyển; 

(2) Học bạ THPT hoặc tương đương (01 bản sao có công chứng và bản chính 

để đối chiếu); 

(3) Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (01 bản sao có công chứng và 

bản chính để đối chiếu). Nếu tốt nghiệp năm 2020 phải có giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời theo mẫu của Bộ GD&ĐT; 

(4) Giấy khai sinh (bản sao); 

(5) Các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

(6) Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (02 bản photocopy 

mặt trước và sau trên cùng một mặt giấy); 
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(7) 02 ảnh 3x4; 

(8) Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự do Ban Chỉ huy quân sự 

huyện/thành phố cấp đối với thí sinh nam. 

(Các hồ sơ trên để trong túi hồ sơ học sinh - sinh viên) 

3. Kinh phí phải nộp 

3.1. Đối với sinh viên các ngành: Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Khoa học máy tính gồm 

các khoản: 

(1) Tiền bảo hiểm Y tế (15 tháng: từ 01/10/2020 đến 31/12/2021) 705.000 đ 

(2) Học phí: 935.000đ/tháng x 5 tháng: 4.675.000 đ 

(3) Sổ tay sinh viên   60.000 đ 

(4) Thẻ sinh viên và thẻ Thư viện 55.000 đ 

(5) Kiểm tra sức khỏe 100.000 đ 

Tổng cộng: 5.595.000 đ 

3.2. Đối với sinh viên các ngành: Nuôi trồng thủy sản, Quản lý tài nguyên và 

môi trường, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn 

Quốc, Quản lý văn hóa gồm các khoản: 

(1) Tiền bảo hiểm Y tế (15 tháng: từ 01/10/2020 đến 31/12/2021) 705.000 đ 

(2) Học phí: 780.000đ/tháng x 5 tháng: 3.900.000 đ 

(3) Sổ tay sinh viên   60.000 đ 

(4) Thẻ sinh viên và thẻ Thư viện 55.000 đ 

(5) Kiểm tra sức khỏe 100.000 đ 

Tổng cộng: 4.820.000 đ 

Ghi chú:  

Trường hợp thí sinh đã có tên trong danh sách trúng tuyển được đăng trên trang web 

của Trường Đại học Hạ Long nhưng chưa nhận được Giấy báo nhập học thì vẫn chuẩn bị 

đầy đủ các loại hồ sơ trên và đến Trường nhập học đúng thời gian quy định. Nhà trường sẽ 

cấp lại Giấy báo nhập học cho thí sinh sau ngày làm thủ tục nhập học. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Các đơn vị thuộc trường;  

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Hoàng Thị Thu Giang 
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