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THÔNG BÁO 

       Về việc Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hệ Đại học chính quy thực hiện xác nhận 

nhập học và làm thủ tục nhập học trong thời gian ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 

      Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm 

non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2020; 

     Căn cứ các Công văn số 2803/BGDĐT-GDĐH ngày 07 tháng 7 năm 2021; Công 

văn số 3190/BGDĐT-GHĐH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành 

giáo dục mầm non trong tình hình dịch Covid-19; 

Căn cứ các Quyết định số 3108/QĐ-TĐHHN; số 3109/QĐ-TĐHHN ngày 02 

tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội về việc Công nhận thí sinh trúng tuyển vào các ngành đại học 

chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển Đặc cách và xét tuyển kết quả Học 

tập THPT (đợt 2); 

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để nâng cao các 

biện pháp thực hiện việc phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe của cá nhân và cộng 

đồng. Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội thông báo việc xác nhận nhập học và làm thủ tuc nhập học đối với 

thí trinh đã trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 như sau: 

1. Thời gian, phương thức xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học: 

- Thời gian xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học chính thức: Từ ngày 

03/8/2021 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 01/9/2021.  

Lưu ý: Thí sinh bắt buộc phải xác nhận nhập học (nộp Hồ sơ xác nhận nhập 

học) trước 17h00 ngày 01/9/2021. Các thủ tục nộp Hồ sơ nhập học và Lệ phí nhập học 

nếu chưa hoàn thiện có thể bổ sung sau.  

- Thí sinh xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học bằng cách gửi Hồ sơ xác 

nhận nhập học và Hồ sơ nhập học qua đường bưu điện chuyển phát nhanh, chuyển 

phát hồ sơ bảo đảm. Thời gian hợp lệ gửi hồ sơ tới Trường được tính theo dấu bưu 

điện (thí sinh tuyệt đối không gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gián tiếp tới Trường qua cá 

nhân hoặc hình thức khác không phải bưu điện gây thất lạc hồ sơ).  
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- Thí sinh nộp lệ phí nhập học bằng cách nộp tiền vào tài khoản của Trường. 

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến nếu hồ sơ xác nhận nhập học 

không hợp lệ khi đối chiếu với thông tin ĐKXT, Nhà trường sẽ không công nhận kết 

quả trúng tuyển và từ chối nhập học, trả lại lệ phí. 

2. Hướng dẫn chi tiết thực hiện thủ tục xác nhận nhập học và nhập học: 

Lưu ý:  Thí sinh phân biệt rõ 3 nội dung yêu cầu khi nhập học gồm các thủ tục: 

 Nộp Hồ sơ xác nhận nhập học (Quan trọng, bắt buộc đầy đủ, đúng thời hạn) 

 Nộp Lệ phí nhập học 

 Nộp Hồ sơ nhập học (Có thể nộp bổ sung nếu còn thiếu khi nhập học)  

Đối với Hồ sơ xác nhận nhập học và Hồ sơ nhập học, thí sinh gửi bưu điện và 

ghi rõ nội dung ngoài vỏ hồ sơ: Hồ sơ xác nhận nhập học đại học chính quy đợt 2 năm 

2021 và thông tin họ tên, ngày sinh, mã hồ sơ, địa chỉ, số điện thoại cá nhân, phụ 

huynh. Sau đó gửi hồ sơ về Trường theo địa chỉ sau: 

- Thí sinh trúng tuyển các mã ngành thuộc Trụ sở chính gửi hồ sơ về địa chỉ: 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Số 41A, đường Phú Diễn, phường 

Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội.  

- Thí sinh trúng tuyển các mã ngành thuộc Phân hiệu tại tỉnh Thanh Hóa gửi hồ 

sơ về địa chỉ: Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh 

Thanh Hóa - Số 04, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.  

a. Hướng dẫn nộp Hồ sơ xác nhận nhập học (Bắt buộc phải nộp đầy đủ trong 

thời gian quy định trước 17h ngày 01/9/2021): 

Trước 17 giờ 00 phút ngày 01/9/2021 (thời gian hợp lệ tính theo dấu bưu điện) 

thí sinh phải nộp đầy đủ Hồ sơ xác nhận nhập học gồm có các giấy tờ sau: 

- Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Đối với thí sinh 

tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021): 01 bản chính. 

- Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2021 

hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021: 

01 bản photocopy công chứng. 

-  Học bạ THPT: 01 bản photocopy công chứng. 

-  Các loại giấy tờ minh chứng bản gốc hoặc bản sao công chứng hợp pháp nếu 

thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh. 
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b. Hướng dẫn nộp lệ phí nhập học: 

Thí sinh nộp lệ phí nhập học vào tài khoản 21510003844637 tại ngân hàng 

BIDV, chi nhánh Cầu Giấy, Chủ tài khoản: Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội. Khi thực hiện chuyển khoản ghi chính xác nội dung chuyển tiền như sau:  

  DH11.Mã hồ sơ.Họ tên.Số điện thoại (ngăn cách bởi ký tự dấu chấm) 

Trong đó: Mã hồ sơ xem tại Danh sách trúng tuyển hoặc Giấy báo trúng tuyển; 

Họ tên viết hoa không dấu, chính xác đầy đủ không sử dụng dấu cách. 

Lệ phí nhập học (Học phí và các khoản thu hộ): 7.175.000 đ. Gồm có: 

           + Học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 (tạm thu): 6.000.000 đ 

           + Khám sức khỏe: 70.000 đ 

           + Bảo hiểm y tế (15 tháng từ T10/2021-T12/2022): 705.000 đ 

           + Bảo hiểm thân thể (toàn khóa): 400.000 đ 

Ví dụ: Thí sinh Lê Văn A, Mã hồ sơ: HB221.00088, số điện thoại cá nhân (hoặc 

phụ huynh) là 0988345678. Thí sinh thực hiện chuyển khoản hoặc nộp tiền qua ngân 

hàng về số tài khoản của Trường với nội dung chuyển khoản:  

 DH11.HB221.00088.LEVANA.0988345678 (Nhập đầy đủ chính xác nội 

dung theo mẫu. Trong đó các ký tự viết hoa không dấu, viết liền không cách) 

c. Hướng dẫn nộp Hồ sơ nhập học: 

          Do dịch bệnh Covid-19, nếu thí sinh chưa chuẩn bị đủ giấy tờ trong Hồ sơ nhập 

học thì vẫn xác nhận nhập học và nộp lệ phí nhập học bình thường như hướng dẫn tại 

các mục trên. Thí sinh bổ sung giấy tờ còn thiếu trong quá trình học tập tại trường.  

          Các loại giấy tờ trong Hồ sơ nhập học gồm: 

         1. Giấy báo trúng tuyển: 01 bản photocopy công chứng (nếu đã nhận được). Nếu 

thí sinh chưa nhận được giấy báo trúng tuyển, Nhà trường sẽ cấp bổ sung sau khi thí 

sinh xác nhận nhập học và học tập tại trường. 

         2. Giấy CMND: 03 bản photocopy công chứng. 

         3. Bằng tốt nghiệp THPT: 02 bản photocopy công chứng hoặc Giấy chứng nhận 

tốt nghiệp tạm thời THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021): 01 bản chính 

kèm theo 01 bản photocopy công chứng. 
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4.  Học bạ THPT (hoặc tương đương): 02 bản photocopy công chứng.  

5.  Giấy khai sinh: 01 bản sao y bản chính hoặc 01 bản photocopy công chứng. 

6.  Hộ khẩu thường trú: 01 bản photocopy công chứng. 

         7. Bản sơ yếu lý lịch, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính 

quyền địa phương: 01 bộ. 

8. Các giấy tờ chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có): 01 bộ. 

  9. Giấy chuyển đăng ký và di chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với nam, trong độ 

tuổi làm nghĩa vụ quân sự). 

10. 06 ảnh 3x4, chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nhập học. 

Trường hợp thí sinh đã xác nhận nhập học nhưng chưa nộp hồ sơ nhập học và lệ 

phí nhập học, trong vòng 15 ngày tính từ sau ngày 01/9/2021, Hội đồng tuyển sinh 

xem xét và thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. 

Danh sách thí sinh nộp Hồ sơ xác nhận nhập học và nộp lệ phí nhập học Nhà 

trường sẽ công bố hàng ngày tại website: www.hunre.edu.vn để thí sinh tra cứu. Số 

điện thoại hỗ trợ tra cứu nộp lệ phí nhập học: 0936868248. Số điện thoại, Zalo giải đáp 

hỗ trợ về việc xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học: 0961400678; 0984602628; 

0368015231.  

       Nhà trường trân trọng thông báo./. 
           
         Nơi nhận: 

            - Chủ tịch HĐT (để b/c);             

            - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường; 

            - Ban truyền thông và TVTS; 

            - Website, cổng TTTS Trường;                         

            - Lưu VT, ĐT.ĐH. (3) 

 

 

TM. HỘI Đ NG TUY N  INH 

CHỦ TỊCH HỘI Đ NG 

 

 

 
             PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Vũ Danh Tuyên 
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