
  

 TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CƠ SỞ II TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ NHẬP HỌC KHÓA 61, HỆ CHÍNH QUY 
 

    Họ và tên:……………………………………………...CMND/CCCD:………………………………… 

    Phương thức trúng tuyển:............................................Đối tượng ưu tiên(nếu có):…………………….. 

    Chuyên ngành/Nhóm ngành trúng tuyển:.…………………………………………………………….... 
 

TT Loại giấy tờ 
Có 

nộp 

Bộ phận 

thu hồ sơ 

Ngày 

nhận 

Ký nhận  

(ghi rõ họ 

tên) 

1 Phiếu kê khai thông tin cá nhân     

2 
Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 (Bản sao có chứng thực) 
 

Ban 

QLĐT 
  

3 

Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với 

thí sinh tốt nghiệp năm 2022 hoặc Bằng tốt nghiệp đối 

với thí sinh tốt nghiệp các năm trước (Bản sao có 

chứng thực) 

 

4 
Học bạ THPT hoặc tương đương (Bản sao có chứng 

thực) 
 

5 Giấy khai sinh (Bản sao có chứng thực)  

6 
Biên lai/ Minh chứng chuyển khoản các khoản thạm 

thu học phí và BHYT bắt buộc 
 

7 
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Bản sao 

có chứng thực) 
 

8 
Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (Bản sao có chứng thực) 

đối với thí sinh trúng tuyển phương thức 2 hoặc 3  
 

9 

Chứng chỉ năng lực quốc tế đã sử dụng trong xét 

tuyển (bản photo) đối với thí sinh trúng tuyển 

phương thức 2  

 

10 

Giấy tờ để được hưởng đối tượng ưu tiên theo quy chế 

tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo (ví dụ Giấy 

chứng nhận Thương binh/bệnh binh/người được hưởng 

chính sách như thương binh và giấy khai sinh của 

Bố/mẹ Tân SV, Hộ khẩu thường trú,..)(Bản sao có 

chứng thực) 

 

11 
02 ảnh 3x4 (ghi họ tên, ngày sinh, CMND/ CCCD ở 

mặt sau ảnh) 
 

Ban 

CTCTSV 
  

12 
Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự/Giấy xác 

nhận đăng ký vắng mặt đối với Nam (nếu có) 
 

13 Giấy khám sức khỏe  

14 Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn (nếu có), Sổ đoàn viên  Đoàn TN   
 

Ghi chú: 

- Sinh viên phải lấy đầy đủ chữ ký xác nhận của người thu nhận hồ sơ và phải bảo quản giấy biên nhận 

này cho đến khi ra trường. 

- Tất cả các loại giấy tờ có STT từ (1) đến (13) Nhà trường sẽ không trả lại trong bất kỳ trường hợp nào. 

Hồ sơ sẽ được hủy khi hết thời hạn lưu trữ theo quy định. 


