
  

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC 

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020 

 

Nhà trường thông báo các thí sinh trúng tuyển theo hình thức xét tuyển học bạ cấp 

3 năm 2020 – đợt 1 vào hệ cao đẳng chính quy, đến làm thủ tục nhập học từ ngày 

10/08/2020 đến 01/10/2020 (Sáng từ 7h30’ đến 11h30’; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’; 

Nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) 

A. Các giấy tờ sau đây cần phải nộp khi làm thủ tục nhập học: 

1. Bản sao công chứng Học bạ THPT (2 bộ); 

2. Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với những người tốt 

nghiệp trong năm 2020 hoặc bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đối với những 

người đã tốt nghiệp các năm trước; 

3. Bản sao Giấy khai sinh (2 bản); 

4. Bản sao công chứng hộ khẩu (công chứng trong vòng 6 tháng) (2 bộ); 

5. Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (02 bản); 

6. 04 ảnh màu 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nhập học); 

7. Bản sao công chứng các giấy tờ minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên theo 

quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nếu 

có); 

B. Các khoản tiền phải nộp khi làm thủ tục nhập học: 

1. Học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 tạm thu khi nhập học:  

- Các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh bất động sản, Anh 

văn: 3.900.000 đồng 

- Các ngành Kỹ thuật khác : 4.700.000 đồng. 

(Nhà trường sẽ tính lại học phí theo số tín chỉ thực học của sinh viên, khoản 

chênh lệch thừa hoặc thiếu sẽ tính bù vào học phí học kỳ 2). 

2. Thủ tục nhập học, sinh hoạt đầu khoá: 250.000 đồng. 

3. Bảo hiểm y tế 15 tháng (từ 01/10/2020 đến 31/12/2021): 704.025 đồng (Bắt buộc) 

4. Bảo hiểm tại nạn: 45.000 đồng (tự nguyện 12 tháng của năm 2021) 

5. Khám sức khỏe đầu khóa: 150.000 đồng 

6. Nếu thí sinh có nhu cầu ở ký túc xá thì đăng ký khi làm hồ sơ nhập học: Lệ phí ở 

KTX là  2.000.000 đồng / năm học (10 tháng). 

 



 

C. Một số thông tin cần lưu ý : 

- Thí sinh có thể nộp hồ sơ nhập học bằng hình thức chuyển phát nhanh (kèm 

theo bản photo Biên lai đóng tiền của Ngân hàng) gửi về trường từ ngày ra giấy 

báo đến hết ngày 20/10/2020 

- Hướng dẫn thí sinh nộp chi phí nhập học qua ngân hàng: 

        Nội dung chuyển tiền: Ghi rõ các mục sau: 

Chi phí nhập học khóa 2020, họ và tên, ngày sinh, số báo danh (trên danh sách 

trúng tuyển) 

Đơn vị nhận: Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bình Triệu – 

TP.HCM Số Tài khoản: 6110201023212 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) chi nhánh Thủ Đức – TP.HCM 

Số Tài khoản: 060089387429 

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chi nhánh Thủ Đức – Tp.HCM 

Số tài khoản: 0003100013044002 

- Lịch học chính thức thí sinh xem trên:  

  website www.hcc2.edu.vn hoặc Facebook.com/Tuyensinh.hcc2.edu.vn 

 

- Các thông tin khác thí sinh có thể liên hệ tại :  

Phòng Tuyển sinh – Công tác SVHS Trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân – P. Bình Thọ – Quận Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh;  

Điện thoại: 028.3896 0087; 028.3722 0112 Email: tuyensinh.hcc2@gmail.com    

Website: http://www.hcc2.edu.vn;  Facebook.com/Tuyensinh.hcc2.edu.vn 

Hotline 0869 585 989   Zalo 0981 800 636 
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