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BỘ NGOẠI GIAO 
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO 

 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC  
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 

A. CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý 

1. Từ ngày 16/9/2021 - trước 17h00 ngày 18/9/2021: Sinh viên nộp Đơn đăng ký 

tham gia Chương trình đào tạo Chất lượng cao; đăng ký học ngoại ngữ 1 và ngoại ngữ 2; 

đăng ký kiểm tra xếp lớp ngoại ngữ và điều kiện học hệ Chất lượng cao (theo Mẫu đính 

kèm) vào địa chỉ Email: tuyensinhhvng@dav.edu.vn. 

Lưu ý:  

- Sinh viên đáp ứng một trong các điều kiện sau thì được xét tuyển thẳng vào học 

hệ đào tạo Chất lượng cao: 

Ø Có chứng chỉ IELTS (hoặc chứng chỉ khác tương đương) với mức điểm từ 6.0 

và không có kỹ năng nào dưới 5.5; hoặc đạt giải trong kỳ thi HSG Tiếng Anh 

cấp Quốc Gia; 

Ø Có chứng chỉ DELF B2 trở lên; hoặc đạt giải HSG Tiếng Pháp cấp Quốc Gia; 

Ø Có chứng chỉ HSK4 (mức điểm từ 270 trở lên) hoặc Chứng chỉ HSKK trung 

cấp; hoặc đạt giải trong kỳ thi HSG Tiếng Trung cấp Quốc Gia. 

- Ngoại ngữ 2 chỉ dành cho sinh viên hệ Chất lượng cao. 

2. Ngày 20/9/2021: Sinh viên làm bài kiểm tra xếp lớp ngoại ngữ và điều kiện học 

hệ Chất lượng cao. 

3. Ngày 22/9/2021: Sinh viên nhận thông báo về Danh sách hệ Tiêu chuẩn, hệ 

Chất lượng cao, Ngoại ngữ 1 và Ngoại ngữ 2. 

4. Từ ngày 22/9/2021 - 24/9/2021: Sinh viên đăng ký nhập học trực tuyến và nộp học 

phí theo hình thức chuyển khoản (chi tiết xem tại mục D). 

B. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC NHẬP HỌC 

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, sinh viên thực hiện 02 bước sau để 

hoàn thành thủ tục nhập học: 

1. Bước 1. Nhập học trực tuyến: Từ ngày 22-24/9/2021 

- Tại Phiếu nhập học trực tuyến https://forms.gle/EArrN81CWBSjF2dR9, sinh viên 

đăng nhập bằng tài khoản của Gmail, điền đầy đủ thông tin và tải ảnh chụp/scan bản 

gốc các giấy tờ được yêu cầu (chi tiết xem tại mục C). 

Lưu ý: Sinh viên cần điền thông tin và gửi ảnh chụp chứng từ chuyển khoản chứng 

minh đã hoàn thành nộp học phí và các khoản phí khác. 
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Nếu sinh viên gặp khó khăn trong quá trình nhập học trực tuyến, xin vui lòng liên 
hệ Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên theo địa chỉ Email: 
student.info@dav.edu.vn để được trợ giúp. 

2. Bước 2: Nộp Hồ sơ nhập học (bản cứng) qua bưu điện: Từ ngày 22/9 - 17h 

ngày 26/9/2021 (Hồ sơ tính theo dấu bưu điện) 

Sinh viên nộp Hồ sơ nhập học (bản cứng) bao gồm các giấy tờ được yêu cầu (chi 

tiết xem tại mục C) theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên qua 

bưu điện về địa chỉ:  

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Học viện Ngoại giao, 69 phố 

Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 

C. CÁC GIẤY TỜ PHẢI NỘP ĐỂ NHẬP HỌC 

1. 01 bản photo Giấy báo trúng tuyển; 

2. 01 bản sao công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với sinh 

viên tốt nghiệp trong năm 2021 hoặc Bằng tốt nghiệp THPT đối với sinh viên đã tốt nghiệp 

các năm trước; 

3. 01 bản sao công chứng Học bạ THPT; 

4. 01 bản sao trích lục hoặc bản sao công chứng Giấy khai sinh; 

5. 01 bản sao các giấy tờ: Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân; 

6. Bản photo thẻ Bảo hiểm y tế của năm trước để đăng ký bảo hiểm y tế; 

7. 02 bản Lý lịch học sinh - sinh viên theo mẫu hiện hành (có xác nhận của địa phương). 

8. Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với nam sinh viên do Ban chỉ huy Quân 

sự cấp Quận/ Huyện cấp; 

9. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn: Giấy chuyển sinh hoạt Đảng nộp về Đảng bộ 

Bộ Ngoại giao, Sổ Đoàn nộp về Ban Chấp hành Đoàn Học viện Ngoại giao; 

10. 4 ảnh 3x4 (phông nền trắng, áo sơ mi có cổ), chụp trong vòng 06 tháng gần 

nhất, ghi rõ họ tên phía sau ảnh.  

Lưu ý: Trong trường hợp sinh viên chưa đủ các giấy tờ từ mục 6 - 10 nêu trên do thực 

hiện giãn cách xã hội, sinh viên có thể bổ sung các giấy tờ còn thiếu qua bưu điện hoặc nộp 

trực tiếp tại Học viện theo hướng dẫn của phòng CTCT&QLSV. 

D. CÁC KHOẢN THU 
1. Sinh viên nộp một số khoản thu theo quy định của Nhà nước và Học viện, 

bao gồm:  
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STT Nội dung  
các khoản thu 

Số tiền (đồng) Ghi chú 

1 Học phí 

* 1.900.000/tháng (Hệ tiêu chuẩn).  
* 3.950.000/tháng (Hệ Chất lượng 
cao 05 ngành Quan hệ quốc tế, Kinh 
tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, 
Truyền thông quốc tế, Luật quốc tế). 
* 4.150.000/tháng (Hệ Chất lượng 
cao ngành Ngôn ngữ Anh). 

Sinh viên có thể lựa 
chọn đóng học phí 
theo các mức: 
- Theo học kỳ (05 
tháng) 
- Theo năm học (10 
tháng) 
- Theo tháng (từ 01 
tháng - 10 tháng) 

2 Đoàn, Hội phí 200.000  

3 Đồng phục,  
sổ tay sinh viên 

750.000  

4 Phí khám sức khỏe 250.000  

5 Bảo hiểm thân thể  
(tự nguyện) 200.000/4 năm  

6 Bảo hiểm y tế* 

- BHYT 1: 720.000 (15 tháng, từ 
1/10/2021 - 31/12/2022 đối với sinh 
viên diện bình thường); 
- BHYT 2: 576.000 (12 tháng, từ 
1/1/2022 - 31/12/2022 đối với sinh 
viên có bố/mẹ là Công an, Bộ đội). 

Với các sinh viên đã 
có Thẻ BHYT diện ưu 
tiên thì không cần nộp 
khoản này 

 

* Các thắc mắc liên quan đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể hoặc khám sức khỏe, 

vui lòng liên hệ Phòng Y tế, Học viện Ngoại giao: 

- Điện thoại: 0855.946.889 hoặc 0343.402.304 

- Email: buithinga1428@gmail.com hoặc ha_ytcd@yahoo.com 

2. Hình thức nộp:  Chuyển khoản. 

3. Thông tin chuyển khoản:  

- Tên Tài khoản: Học viện Ngoại giao 

- Số Tài khoản: 26110003456668 Tại Ngân hàng: BIDV Tràng An 

Sinh viên thực hiện 02 lần chuyển khoản: chuyển khoản học phí và chuyển khoản 

các khoản thu khác, theo hướng dẫn cụ thể như sau: 

3.1. Hướng dẫn nộp học phí: 

- Nội dung chuyển tiền: [Họ tên thí sinh], [Ngày tháng năm sinh dạng ddmmyy], học 

phí [số tháng] năm 21.22 TC (hệ Tiêu chuẩn) hoặc CLC (hệ Chất lượng cao). 
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Ví dụ:  
* Bạn Nguyễn Văn A sinh ngày 26/06/2003, nộp học phí 05 tháng hệ Chất lượng cao thì 
ghi nội dung như sau: Nguyễn Văn A, 260603, học phí 05 tháng năm 21.22 CLC 
* Bạn Nguyễn Thị B sinh ngày 12/09/2003, nộp học phí 03 tháng hệ Tiêu chuẩn thì ghi nội 
dung như sau: Nguyễn Thị B, 120903, học phí 03 tháng năm 21.22 TC 

Lưu ý: Ngày tháng năm sinh sẽ được dùng làm căn cứ để tra cứu thông tin hóa đơn 
Học phí, đồng thời, làm phương tiện khớp mã sinh viên sau khi nhập học. Vì vậy, đề nghị 
sinh viên ghi ngày tháng năm sinh chính xác như hướng dẫn trên. 

3.2. Hướng dẫn nộp các khoản thu khác: 
- Nội dung chuyển tiền: [Họ tên thí sinh], [Ngày tháng năm sinh dạng ddmmyy], Nộp  

phí 2 3 4 5 BHYT 1/BHYT 2 năm 21.22 (chi tiết xem Bảng các khoản thu ở mục 1). 
Ví dụ:  

* Bạn Nguyễn Văn A sinh ngày 26/06/2003, nộp Đoàn- Hội phí, đồng phục- sổ tay sinh 
viên, phí khám sức khỏe, bảo hiểm thân thể (tự nguyện) và Bảo hiểm y tế loại 1 thì ghi nội 
dung như sau: Nguyễn Văn A, 260603, nộp phí 2 3 4 5 BHYT 1  năm 21.22 
* Bạn Nguyễn Thị B sinh ngày 12/09/2003, nộp Đoàn- Hội phí, đồng phục- sổ tay sinh 
viên, phí khám sức khỏe, Bảo hiểm y tế loại 2 thì ghi nội dung như sau: Nguyễn Thị B, 
120903, nộp phí 2 3 4 BHYT 2  năm 21.22 

E. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 
1. Sinh viên có nhu cầu ở nội trú trong Ký túc xá của Học viện đề nghị xem Thông 

báo đăng ký Ký túc xá trên Webiste của Học viện ngày 22/9/2021 và đăng ký theo Mẫu 
đơn đính kèm trong Thông báo.  

Lưu ý: Số lượng phòng KTX có hạn nên Học viện sẽ căn cứ vào các quy định về đối 
tượng ưu tiên để xét sinh viên đủ điều kiện. 

2. Đối với sinh viên được hưởng chế độ ưu đãi theo chính sách của Nhà nước, cần 
nộp bản sao công chứng các giấy tờ xác nhận được hưởng chế độ ưu đãi tại Phòng Công 
tác chính trị và Quản lý sinh viên trước ngày 15/10/2021 để làm thủ tục.  

3. Sau 15 ngày, kể từ ngày 22/9/2021, nếu thí sinh trúng tuyển không làm thủ tục nhập 
học mà không có lý do chính đáng, Học viện sẽ xoá tên thí sinh khỏi danh sách trúng tuyển. 

G. HOẠT ĐỘNG ĐẦU KHÓA 
Thời gian và nội dung chi tiết của Chương trình sinh hoạt công dân và học tập đầu 

khóa sẽ được thông báo qua email cho sinh viên và đăng tải trên các kênh thông tin của 
Học viện. 


