
 

HƢỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG VÀO ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013  

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC: Ngày 22/09/2013  

1. Thời gian nhập học: 

 Buổi sáng: từ 7h30’ đến 11h30’ 

 Buổi chiều: từ 13h30’ đến 16h30’ 

2. Địa điểm nhập học: 

 Cơ sở Phía Nam (BVS): Học viện Công nghệ BCVT - Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh. 

Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9,  

Tp. Hồ Chí Minh. 

B. HỒ SƠ NHẬP HỌC GỒM:  

1.  Bản sao công chứng học bạ trung học phổ thông. 

2. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp trung học (đối với học sinh tốt nghiệp từ năm 2012 

trở về trước) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời (đối với học sinh tốt 

nghiệp năm 2013). 

3.  Bản sao Giấy khai sinh. 

4. Bản sao công chứng các giấy tờ pháp lý xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); giấy 

chứng nhận học sinh giỏi quốc gia (nếu có).  

5. Giấy triệu tập trúng tuyển của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (bản gốc). 

6. Hồ sơ trúng tuyển (theo mẫu của Bộ GD&ĐT), có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác 

nhận của UBND phường, xã nơi cư trú. 

7. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu là Đảng viên, Đoàn viên) về Đảng bộ hoặc Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 

8. Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với thí sinh là nam giới) về Ban chỉ huy quân sự 

Quận Hà Đông, Hà Nội do Ban chỉ huy quân sự quận, huyện nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú cấp. 

9. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu của cơ quan công an phường, xã, thị 

trấn cấp (đối với các trường hợp đăng ký ở nội trú tại Học viện). Riêng thí sinh vẫn ở tại 

nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời gian học tập tại Học viện Công nghệ Bưu 

chính Viễn thông thì không phải nộp phiếu này. 

10. Bản cam kết phòng chống tệ nạn xã hội trong Học viện (theo mẫu, bổ sung sau khi nhập 

học); 

11. 6 ảnh cỡ 3x4, chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây. 

12. Kinh phí: Theo Giấy triệu tập trúng tuyển của Học viện. 

 


