
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

             Số: 77/TB - ĐHQT            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 
 

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2021 về kế hoạch nộp hồ 
sơ nhập học đợt cuối như sau: 

1/ Thời gian 

Ngày thứ 4, 13/04/2022 và ngày thứ 5, 14/04/2022 

Đối tượng: Sinh viên khóa 2021 bổ sung hồ sơ đợt 1 và 2 hoặc chưa nộp hồ sơ nhập học. 

Địa điểm: A2 – 104.  

Thời gian: sáng từ 8h30 – 11h, chiều từ 13h30 – 15h30.  

Lưu ý: Nếu sinh viên không nộp hồ sơ trong thời gian quy định và không có lí do chính 
đáng sẽ xem như chưa hoàn tất việc nhập học. Mọi thủ tục liên quan đến hồ sơ sau này 
Phòng Đào tạo Đại học sẽ không chịu trách nhiệm. 

 

2/ Các loại hồ sơ nộp theo quy đinh: 

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021; 

- 01 Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT; 

- 01 Bản sao công chứng Giấy tờ chứng nhận diện chính sách theo quy định cho sinh 
viên thuộc đối tượng chính sách (từ đối tượng 01 đến đối tượng 07); 

- 01 Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú; 

- 01 Lý lịch sinh viên (*); 

- 01 Bản sao công chứng Giấy khai sinh; 

- 01 Bản sao công chứng Học bạ THPT; 

- 01 Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/thẻ Căn cước công dân; 

- 01 Bản sao công chứng Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có): TOEFL iBT, IELTS …; 

- 01 Giấy khám sức khỏe do phòng khám cấp quận, huyện (trở lên) cấp không quá 6 
tháng; 

- 01 Bản sao Thẻ Bảo hiểm y tế (nếu có); 

- 01 Sổ Đoàn (bản gốc), giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng (nếu có) – Nộp tại phòng O1.106; 

 

 



 

Lưu ý:  

+ Phòng Đào tạo Đại học chỉ nhận hồ sơ trực tiếp, không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu 
điện hoặc chuyển phát nhanh. 

+ (*) Lý lịch sinh viên: sinh viên in từ hệ thống xác nhận nhập học tại website:  

 https://ketquaxt.hcmiu.edu.vn/xac-thuc-thong-tin 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                                   
- Các Khoa, Bộ môn (để thông báo);  
- Lưu: VT. 
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