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HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC 

 
1. Bản chính Giấy chứng nhận Kết quả thi kỳ thi THPT năm 2020; 

2. 01 Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; 

Hoặc 01 bản photo có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT đối với sinh viên đã tốt nghiệp 

các khóa từ 2019 trở về trước; 

3. 01 bản photo có công chứng “Giấy trúng tuyển và gọi nhập học” (có thể bổ sung sau 

khi nhập học); 

4. Sinh viên thuộc đối tượng chính sách (từ đối tượng 01 đến đối tượng 07) phải nộp bản 

photo có công chứng các giấy tờ chứng nhận diện chính sách theo quy định; 

5. 01 bản photo có công chứng hộ khẩu thường trú; 

6. 01 Lý lịch sinh viên (không cần xác nhận tại địa phương), tải mẫu hồ sơ tại địa chỉ: 

http://www.iuoss.com/llsv hoặc nhận trực tiếp tại trường ĐHQT; 

7. 01 Bản sao/photo có công chứng Giấy khai sinh; 

8. 01 Bản photo có công chứng học bạ THPT; 

9. 02 Bản photo có công chứng Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân;  

10. 01 Bản photo các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có): TOEFL IBT, IELTS …;  

11. 01 Bản chính giấy khám sức khỏe do phòng khám cấp quận, huyện (trở lên) cấp không 

quá 6 tháng; 

12. Tờ khai TK01 BHYT (tải mẫu kê khai tại: http://www.iuoss.com/bhyt-tk1) 

13. Bản photo (không cần công chứng) thẻ Bảo hiểm y tế 

 Lưu ý:  
  Sinh viên nộp sổ Đoàn, giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng (nếu có); 

  Không cắt hộ khẩu ở địa phương vì trường không nhập hộ khẩu cho sinh viên; 

 Hướng dẫn đi xe buýt đến trường Đại học Quốc tế: http://iuoss.com/huong_dan_bus 
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC 
 

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VUI LÒNG ĐỌC KỸ VÀ THỰC HIỆN 
 

I. QUY ĐỊNH  
Khi nhận được thông báo trúng tuyển là thí sinh đã đạt tiêu chuẩn trúng tuyển kỳ tuyển 

sinh 2020 của Nhà trường. Tuy nhiên để trở thành sinh viên chính thức, các em phải thực hiện 

thủ tục nhập học:  

1. Thí sinh phải thực hiện thủ tục nhập học theo đúng thời gian quy định của nhà trường;  

2. Học phí và lệ phí (tạm thu) đã nộp sẽ không được hoàn trả nếu thí sinh thay đổi quyết 

định (chỉ được hoàn trả vì lý do bất khả kháng không thể nhập học: thi hành nghĩa vụ quân sự, 

ốm đau không thể nhập học có giấy xác nhận của bệnh viện); 

3. Sau thời gian quy định để làm thủ tục xác nhận nhập học, thí sinh nào không đến thực 

hiện xem như từ chối nhập học. 

II.  THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC 
 

1. Thời gian nộp hồ sơ nhập học: từ ngày 31/8/2020 (thứ hai) đến hết ngày 10/9/2020 

(thứ năm) 

     Sáng: 8h30-11h30            Chiều: 13h-16h00.  

* Lưu ý: Các thí sinh gửi hồ sơ xác nhận nhập học qua đường bưu điện sẽ căn cứ ngày gửi 

theo dấu bưu điện. 

         2.  Thủ tục: 

 Nhà trường sẽ gửi Giấy trúng tuyển và gọi nhập học (bản chính) và Hướng dẫn thực 

hiện thủ tục xác nhận nhập học theo đường bưu điện cho thì sinh. Thí sinh trúng tuyển có thể 

nộp hồ sơ đăng ký nhập học trước khi nhận được giấy báo trúng tuyển và gọi nhập học. 

2.1. Nộp hồ sơ đăng ký nhập học: 

 Sau khi chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ theo “Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xác nhận nhập học” tân 

sinh viên có thể nộp hồ sơ nhập học theo phương thức: 

Nộp trực tiếp tại: Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, 

TP.HCM, phòng A2.104; hoặc cơ sở nội thành: 234 Pasteur, Phường 6, Quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh, Phòng họp lầu 7. 

Hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Công tác Sinh viên O1-105, 

Trường ĐH Quốc tế, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM. 



  
 

2.2 Nộp học phí và lê phí: 

2.2.1 Mức thu học phí và lệ phí đầu năm: 

- Sinh viên được nhận học bổng tuyển sinh - toàn phần (miễn 100% học phí): 
1.500.000 vnđ, trong đó: 

(1) Học phí tạm thu đầu năm:                               0 vnđ 

(2) Lệ phí đầu năm:                                 1.500.000 vnđ (Biên lai thu lệ phí) 

- Sinh viên được nhận học bổng tuyển sinh - bán phần (miễn 50% học phí): 
17.500.000 vnđ, trong đó: 

(1) Học phí tạm thu đầu năm:           16.000.000 vnđ (Hóa đơn điện tử) 

(2) Lệ phí đầu năm:                             1.500.000 vnđ (Biên lai thu lệ phí) 

- Sinh viên không được nhận học bổng tuyển sinh: 33.500.000 vnđ, trong đó: 

(1) Học phí tạm thu đầu năm:           32.000.000 vnđ (Hóa đơn điện tử) 

(2) Lệ phí đầu năm:                             1.500.000 vnđ (Biên lai thu lệ phí) 

 
*Lệ phí đầu năm bao gồm:  

+ Thẻ sinh viên:                                              30.000 vnđ 

+ Phí tham gia chương trình về nguồn:        365.975 vnđ 

+ Phí bảo hiểm y tế:                                      704.025 vnđ 

+ Phí bảo hiểm tai nạn:                                 100.000 vnđ/năm học tại trường                           

. Bốn năm đối với sinh viên học chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng 

và chương trình liên kết 4+0: 400.000 vnđ 

   .  Hai năm đối với sinh viên các chương trình liên kết 2+2: 200.000 vnđ 
 

2.2.2 Cách nộp: 

a/ Nộp trực tiếp tiền mặt: 

 Tại phòng nộp hồ sơ đăng ký nhập học; 

 Tại phòng Kế hoạch Tài chính - O2.701, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ 

Đức 

b/ Chuyển khoản vào 01 trong các tài khoản của Nhà trường như sau: 

(1) Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): 

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Quốc tế. 

- Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Số tài khoản: 3141 00000 35267 

- Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

(BIDV) - Chi nhánh Đông Sài Gòn TP.HCM. 



  
 

- Nội dung: Họ và tên, số báo danh, nộp phí tạm thu năm học 2020   – 2021    

  Ví dụ: Nguyễn Văn A, SBDxxx…, nộp phí tạm thu năm học 2020 – 2021 

(2) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam (Agribank): 

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Quốc tế 

- Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Số tài khoản:  1700201191693 

- Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

(Agribank) - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nội dung: Họ và tên, số báo danh, nộp phí tạm thu năm học 2020   – 2021    

  Ví dụ: Nguyễn Văn A, SBDxxx…, nộp phí tạm thu năm học 2020 – 2021 

(3) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): 

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Quốc tế 

- Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Số tài khoản:  0071005999999  

- Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 

(Vietcombank) - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

- Nội dung: Họ và tên, số báo danh, nộp phí tạm thu năm học 2020   – 2021    

  Ví dụ: Nguyễn Văn A, SBDxxx…, nộp phí tạm thu năm học 2020 – 2021 

 
Mọi thông tin chi tiết, Quý phụ huynh và sinh viên vui lòng liên hệ phòng Kế hoạch Tài 

chính - số điện thoại: (028) 37244270 – 3420 hoặc 3837, hoặc email: khtc@hcmiu.edu.vn 

để được hỗ trợ thêm. 

 

 

 

 
  



  
 

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO 
 

I.  QUY ĐỊNH THAM DỰ KỲ KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU KHÓA 

– Sinh viên trúng tuyển vào trường Đại học Quốc tế chưa có chứng chỉ tiếng Anh, sẽ tham dự 

bài kiểm tra Anh văn đầu khóa (Placement test) để phân loại trình độ tiếng Anh xếp lớp học 

tương ứng. 

– Sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh nếu không tham dự bài kiểm tra sẽ được xếp vào lớp 

có trình độ tiếng Anh thấp nhất. 

– Sinh viên đã nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL iBT không cần tham dự kỳ kiểm tra này 

– Sinh viên khi đi thi phải mang theo giấy CMND/CCCD để vào phòng thi. 

II.  HƯỚNG DẪN KỲ KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU KHÓA 

1. Đăng ký và lịch kiểm tra tiếng Anh đầu khóa: 

– Đối tượng: sinh viên đã xác nhận nhập học 

– Hạn đăng ký thi: từ ngày 31/8/2020 đến hết ngày 10/9/2020 

– Ngày thi (dự kiến):  ngày 11/9/2020 

– Đăng ký tại: http://bit.ly/tienganhdauvao2020 

– Xem lịch thi (cập nhật liên tục) tại: https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tra-cuu/tieng-anh-xep-
lop/lich-thi-tieng-anh-xep-lop-nam-2020/ 

Lưu ý: 

– Sinh viên phải hoàn tất thủ tục nhập học trước khi đăng ký thi tiếng Anh đầu khóa 

– Đơn đăng ký thi tiếng anh đầu vào chỉ được làm 1 lần và không thay đổi, thí sinh được yêu 

cầu đọc kĩ và điền chính xác trên mẫu đơn này. Các thông tin sai sẽ dẫn đến không có lịch thi và 

thí sinh chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

2. Địa điểm kiểm tra tiếng Anh đầu khóa: trường Đại học Quốc tế, khu phố 6, Linh Trung, 

Thủ Đức, Tp.HCM. 

3. Kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu khóa 

Kết quả thông báo tại https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tra-cuu/tieng-anh-xep-lop/ket-qua-thi-

tieng-anh-xep-lop-nam-2020/ 

 

 



  
 

III. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Thông tin về Chương trình học tiếng Anh tăng cường: 

Mọi thắc mắc liên quan, sinh viên liên hệ phòng Hợp tác Đào tạo nước ngoài, phòng A1.614 – 

Trường Đại học Quốc tế, khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM. 

Điện thoại: (028) 37244270 – số nội bộ 3880, email: oiac@hcmiu.edu.vn 

  



  
 

ĐĂNG KÝ GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
 

I. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

– Sinh viên chương trình liên kết không học Giáo dục Thể chất trừ chương trình liên kết với Đại 
học Houston (Mỹ) 

– Sinh viên chương trình trong nước bắt buộc học Giáo dục Thể chất 

– Sinh viên lưu ý về nơi học của các môn Giáo dục Thể chất trước khi đăng ký 

II. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

1. Đăng ký Giáo dục Thể chất: 

– Đối tượng: sinh viên đã xác nhận nhập học 

– Hạn đăng ký thi: từ ngày 31/8/2020 đến hết ngày 10/9/2020 

– Đăng ký tại: http://bit.ly/theduc2020 

Lưu ý: 

– Sinh viên phải hoàn tất thủ tục nhập học trước khi đăng ký Giáo dục Thể chất 

– Sinh viên chỉ được đăng ký 1 lần và không thay đổi, sinh viên được yêu cầu đọc kĩ và điền 
chính xác trên mẫu đơn này. Các thông tin sai sẽ dẫn đến lịch học thể dục được trường xếp mặc 
định và sinh viên chịu trách nhiệm hoàn toàn 

2. Địa điểm học Giáo dục Thể chất:  

Môn Giáo dục Thể chất Địa điểm 
Bóng đá ĐH Khoa học và Tự nhiên 
Bóng chuyền ĐH Khoa học và Tự nhiên 
Bóng rổ ĐH Khoa học và Tự nhiên 
Võ thuật ĐH Khoa học và Tự nhiên 
Aerobic ĐH Khoa học và Tự nhiên 
Bóng bàn ĐH Quốc tế 
Cầu lông ĐH Khoa học và Tự nhiên 
Bơi lội Trung tâm DVXT&ĐT 
Quần vợt Trung tâm DVXT&ĐT 

 

III. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Mọi thắc mắc liên quan, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo Đại học, phòng A2.708 – Trường Đại 
học Quốc tế, khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM. 

Điện thoại: (028) 37244270 – số nội bộ 3229, 3885,3321,3777 

 


