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Quảng Ninh, ngày 24 tháng 9 năm 2021 

                        

HƯỚNG DẪN 
Tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển đại học chính quy 

theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2021 

 
 

Căn cứ danh sách thí sinh trúng tuyển đại học theo phương thức xét điểm thi 

THPT năm 2021 của thí sinh, Trường Đại học Hạ Long hướng dẫn tổ chức nhập 

học cho thí sinh trúng tuyển như sau: 

1. Nhập học trực tiếp tại Trường Đại học Hạ Long 

1.1. Thời gian, địa điểm nhập học 

Thời gian Địa điểm nhập học Ngành học 

 

Từ ngày 25-

26/9/2021 

Cơ sở 1-Trường Đại 

học Hạ Long 

(Số 258, Bạch Đằng, 

P. Nam Khê, TP 

Uông Bí, Quảng 

Ninh) 

* Các ngành ĐH:  

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;  

10) Giáo dục Mầm non;  

11) Giáo dục Tiểu học. 

Cơ sở 2A-Trường 

Đại học Hạ Long 

(Phố Hồng Long, P. 

Hồng Hải, TP Hạ 

Long, Quảng Ninh, 

cạnh trường THPT 

chuyên Hạ Long) 

* Các ngành ĐH:  

1) Quản lý văn hóa;  

2) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. 
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1.2. Hồ sơ nhập học gồm:  

(1) Giấy báo trúng tuyển; 

(2) Học bạ THPT hoặc tương đương (bản chính); 

(3) Giấy chứng nhận tốt tạm thời (bản chính) hoặc bằng tốt nghiệp 

THPT/tương đương (bản công chứng) đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2021; 

(4) Giấy khai sinh (bản sao); 

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

mặt trước và sau trên cùng một mặt giấy A4); 

(6) 02 ảnh 3x4; 

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

huyện/thành phố cấp đối với thí sinh nam. 

(8) Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (bản chính) 

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

1.4. Kinh phí phải nộp 

1.4.1. Hệ đại học 

- Đối với 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:  

(1) Tiền bảo hiểm Y tế (14 tháng: từ 01/11/2021 đến 31/12/2022) 657.090đ 

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

(3) Sổ tay sinh viên   50.000đ 

(4) Thẻ sinh viên và thẻ Thư viện 50.000đ 

(5) Kiểm tra sức khỏe 100.000đ 

Tổng cộng: 5.532.090đ 

- Đối với 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: 

(1) Tiền bảo hiểm Y tế (14 tháng: từ 01/11/2021 đến 31/12/2022) 657.090đ 

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

(3) Sổ tay sinh viên   50.000đ 

(4) Thẻ sinh viên và thẻ Thư viện 50.000đ 

(5) Kiểm tra sức khỏe 100.000đ 

Tổng cộng: 4.757.090đ 
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2. Nhập học trực tuyến (đối với thí sinh ở tỉnh ngoài chưa thể vào Quảng 

Ninh và thí sinh ở Quảng Ninh chưa thể đến trường nhập học trực tiếp) 

Bước 1: Tìm kiếm hồ sơ: thí sinh truy cập vào link: 

http://nhaphoc.daihochalong.edu.vn,  nhấp vào nút Nhập học); 

- Nhập mã nhập học (nằm trên Giấy báo trúng tuyển), ngày tháng năm sinh 

(theo định dạng ngày/tháng/năm; 

- Nhập mã xác thực (hiển thị ở bên cạnh). 

Bước 2: Kiểm tra thông tin 

- Thí sinh kiểm tra thông tin đã chính xác chưa, sau đó nhấp nút Tiếp tục để 

sang bước tiếp theo. 

- Trường hợp không tìm thấy thông tin thí sinh kiểm tra lại thông tin (mã hồ 

sơ nhập học, ngày sinh và mã xác thực) và thao thác lại hoặc liên hệ với số điện 

thoại: 088.688.98.98 để được hướng dẫn. 

Bước 3: Cập nhật Thông tin liên hệ 

- Cập nhật thông tin liên hệ để Nhà trường có thể liên hệ đến thí sinh hoặc 

gia đình thí sinh khi cần thiết.  

- Upload (tải lên) bản chụp gồm:  

(1) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 

2021) hoặc bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2021);  

(2) Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;  

(3) Ảnh 3 x 4; 

- Nhấp nút Tiếp tục để sang bước tiếp theo. 

Bước 4: Thanh toán Học phí và Lệ phí 

Kiểm tra thông tin về Học phí và các Lệ phí, có 2 hình thức thanh toán: 

Thanh toán Trực tuyến và Thanh toán tại Ngân hàng địa phương: 

+ Thanh toán Trực tuyến: Dùng tài khoản thẻ tại ngân hàng nội địa hoặc 

thẻ Visa hoạc ví điện tử để thanh toán trực tuyến. 

+ Thanh toán tại Ngân hàng địa phương: Thí sinh đi nộp tiền tại ngân 

hàng địa phương (nên nộp trước khi đăng ký nhập học), chụp ảnh chứng từ thu tiền 

và upload (tải) lên hệ thống. 

Thông tin khi nộp tiền tại Ngân hàng 

 Chuyển khoản tới số tài khoản: 0500 101 293 9990 

http://nhaphoc.daihochalong.edu.vn/
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 Chủ tài khoản: Trường Đại học Hạ Long 

 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Uông Bí – Quảng Ninh 

 Nội dung chuyển khoản: Mã nhập học – Họ và tên thí sinh – Tiền nhập học đầu 

khóa TS2021.  

Ví dụ: HB11.12345678 - Nguyen Van A - Tiền nhập học đầu khóa TS2021 

- Nếu tại thời điểm nhập hồ sơ nhập học, thí sinh chưa nộp tiền tại Ngân 

hàng thì thí sinh có thể chọn XÁC NHẬN SAU. Sau đó thí sinh cần đi nộp tiền và 

quay lại hệ thống để upload lại hình ảnh Chứng từ thu tiền của ngân hàng. 

- Nhấp nút Tiếp tục để tiến hành Thanh toán và sang bước tiếp theo. 

Bước 5: Kết quả 

- Xuất hiện màn hình thông báo quá trình nhập học trực tuyến đã hoàn tất 

tạm thời 

- Thí sinh chờ kiểm duyệt từ Nhà trường. 

3. Một số lưu ý đối với thí sinh 

- 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 quy định ở 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. 

- Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học nhưng muốn nhập học 

trực tuyến thì liên hệ số điện thoại: 0912.230.965 xin MÃ NHẬP HỌC và làm thủ tục 

nhập học trực tuyến theo hướng dẫn ở mục 2 của hướng dẫn này. 
 

 

Nơi nhận: 

- CT HĐT, BGH (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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