
QUY ĐỊNH NHỮNG THỦ TỤC GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHI NHẬP HỌC 

CHO THI SINH TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2016 
 

Khi đến nhập học, thí sinh cần nộp các thủ tục giấy tờ sau đây: 

1. Giấy báo trúng tuyển (Bản chính kèm 01 bản photo công chứng); 

2. Học bạ THPT (Bản chính kèm 01 bản photo công chứng); 

3. Bằng tốt nghiệp THPT kèm 01 bản photo công chứng (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT 

trước năm 2016) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp 

THPT năm 2016); 

4. Bản sao giấy khai sinh; 

5. Hồ sơ HSSV theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành; 

6. Chứng minh nhân dân kèm 01 bản photo công chứng và 10 ảnh 3 x 4 (ảnh chụp thẳng, 

áo có cổ màu trắng, phông nền xanh, chụp cách ngày nhập học không quá 6 tháng); 

7. Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có) như: giấy chứng nhận con 

liệt sỹ, thẻ thương binh hoặc chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh của 

bản thân, hoặc của bố mẹ, hộ khẩu thường trú của thí sinh… (bản photo công chứng); 

8. Bản khai nhân khẩu (HK01) và phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (HK02) đối 

với những người không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Thái Nguyên; 

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 ủy Đại học Thái 

Nguyên; hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn (nếu là đoàn viên) giới thiệu về BCH Đoàn 

Trường Đại học Y Dược – 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); 

12. Quyết định cử đi học (nếu thuộc đối tượng được cử đi học). 

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. Thí sinh và gia đình xem thông tin tuyển sinh, địa chỉ nhập học của trường tại: 

http://www.tnmc.edu.vn/ 

2. Khi thí sinh nhập học nếu thiếu giấy tờ theo quy định, nhà trường vẫn tạo điều kiện để thí 

sinh nhập học đúng thời gian nhưng  phải hoàn chỉnh hồ sơ nhập học còn thiếu trong 

tháng đầu tiên của khóa học.  

3. Lệ phí khi nhập trường: Khoảng 1.500.000đ (bao gồm: Bảo hiểm y tế, khám sức khỏe, 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 tiền mua Bảo hiểm thân thể tự nguyện. 

4. Thí sinh đến chậm sau 15 ngày trở lên nhà trường sẽ không tiếp nhận và xóa tên khỏi danh 

sách. 

5. Nhà trường không đủ chỗ ở trong Ký túc xá, chỉ bố trí cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách. 


