ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc
Thái Nguyên, ngày 01 tháng 8 năm 2017

GIẤY BÁO NHẬP HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÔNG BÁO:
Anh (chị):
Số báo danh:
Sinh ngày:
Hộ khẩu thường trú:
Đối tượng:

Khu vực:

Anh (chị) đã trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Ngành:
Điểm thi:
Môn 1

Môn 2

Môn 3

Điểm ưu tiên

Tổng điểm

Nhà trường trân trọng thông báo anh (chị) đến tập trung và làm thủ tục nhập học:
Thời gian: Từ 08h00’ ngày 12/8/2017
Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
(Số 20, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên)
Hồ sơ nhập học gồm các loại giấy tờ ghi chi tiết ở mặt sau.
Sau 15 ngày kể từ ngày nhập học nếu không có lý do chính đáng anh (chị) không
đến nhập học Nhà trường coi như anh (chị) đã bỏ học.
HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

GS.TS. Phạm Hồng Quang

HỒ SƠ NHẬP HỌC
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
1. Giấy báo nhập học;
2. Học bạ THPT bản chính kèm theo 01 bản photo có công chứng;
3. Bằng tốt nghiệp THPT kèm 01 bản photo có công chứng (đối với thí sinh tốt nghiệp
THPT trước năm 2017) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt
nghiệp năm 2017);
4. Bản sao giấy khai sinh;
5. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú;
6. Chứng minh nhân dân (bản photo công chứng) và 02 ảnh 3x4;
7. Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có) như: Giấy chứng nhận con
liệt sĩ, thẻ thương binh hoặc chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh của
bản thân, hoặc của bố mẹ (bản photo công chứng);
8. Hộ khẩu thường trú của thí sinh (bản photo công chứng);
9. Bản photo (không cần công chứng) thẻ BHYT đối với thí sinh thuộc hộ nghèo, thân
nhân sỹ quan… (nếu có);
10. Hồ sơ sinh hoạt Đảng (nếu là đảng viên) giới thiệu về Đảng uỷ Đại học Thái Nguyên;
hồ sơ sinh hoạt Đoàn (nếu là đoàn viên) giới thiệu về BCH Đoàn Trường Đại học Sư
phạm - Đại học Thái Nguyên;
11. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện cấp và
Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban Chỉ huy quân sự cấp xã cấp (đối với nam thí
sinh).
Trường Đại học Sư phạm trân trọng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ để
các thí sinh trúng tuyển có đầy đủ giấy tờ đến trường nhập học đúng thời gian quy định.
Ghi chú:
1. Giấy báo trúng tuyển này có giá trị đối với các thí sinh đã nộp Giấy Chứng nhận
kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 cho Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái
Nguyên trước 17h00’ ngày 07/8/2017;
2. Khi thí sinh nhập học nếu thiếu giấy tờ quy định, Trường vẫn tạo điều kiện để thí
sinh nhập học đúng thời gian. Tuy nhiên, thí sinh phải hoàn thành bổ sung hồ sơ
nhập học còn thiếu chậm nhất sau 30 ngày tính từ ngày nhập học.
3. Lệ phí khi nhập trường: Thí sinh phải chuẩn bị số tiền khoảng 900.000 đồng để
đóng các khoản lệ phí bắt buộc (bảo hiểm y tế, sổ theo dõi kết quả học tập và rèn
luyện, lệ phí truy cập và sử dụng nguồn học liệu của Trung tâm Học liệu) và tự
nguyện bảo hiểm thân thể. Trường ưu tiên cho 100% sinh viên năm thứ nhất ở ký
túc xá với lệ phí khoảng 800.000 đồng/ năm.
4. Thí sinh xem danh sách trúng tuyển và thông báo nhập học tại địa chỉ website:
http://www.dhsptn.edu.vn

