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Trường Đại học Đồng Tháp hướng dẫn thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học và nộp 

hồ sơ nhập học các ngành đại học, cao đẳng Giáo dục mầm non hệ chính quy đối với phương 

thức kết quả học tập lớp 12 THPT. Cụ thể như sau: 

1. Xác nhận nhập học 

a. Để xác nhận nguyện vọng nhập học vào Trường, thí sinh trúng tuyển cần nộp “Giấy chứng 

nhận kết quả thi THPT năm 2020” (bản gốc) và bản sao công chứng Chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020) hoặc bản sao công chứng bằng tốt nghiệp 

THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT 2019 trở về trước).  

b. Cách thức nộp “Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020” (GCN): Thí sinh có thể 

lựa chọn một trong hai phương thức nộp hồ sơ như sau:  

- Phương thức 1: Thí sinh nộp GCN trực tiếp tại Phòng Đảm bảo chất lượng (Phòng 209, Lầu 1, 

Dãy B1). Số 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 

(0277)3882258 hoặc (0277)3881857 – Trường Đại học Đồng Tháp 

- Phương thức 2: Thí sinh nộp GCN qua đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh đến địa chỉ 

trên trong thời gian quy định. 

c. Thời gian xác nhận nhập học: (như đã thông báo) 

2. Nhận giấy báo trúng tuyển 

Sau khi xác nhận nhập học, Nhà trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua 

đường bưu điện, theo địa chỉ thí sinh đăng kí xét tuyển. 

3. Nộp hồ sơ nhập học 

a. Hồ sơ nhập học: 

1. Giấy báo trúng tuyển; 

2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT; 

3. Học bạ trung học phổ thông; 

4. Giấy khai sinh; 

5. Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ CCCD (2 bản); 

 

6. Lý lịch sinh viên (có xác nhận của chính quyền địa phương). Sinh 

viên tải mẫu tại địa chỉ: tuyensinh.dthu.edu.vn; 

7. Giấy chứng nhận sức khỏe (do Trung tâm Y tế huyện trở lên cấp); 

8. Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có); 

9. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có); 

10. Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị (nếu là viên chức nhà nước 

hoặc cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang); 

11.  04 ảnh màu (cỡ 3 x 4); 
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b. Các khoản tiền: 

1. Bảo hiểm y tế: 704.025đ (46.935đ/tháng x 15 tháng: từ 01/10/2020-31/12/2021). 

2. Học phí: 

- Các ngành đào tạo giáo viên không phải đóng học phí; 

- Các ngành ngoài sư phạm (tạm thu học kỳ 1, mức thu theo Nghị định 49/2010/NĐ-

CP): 4.500.000đ. 

3. Bảo hiểm tai nạn: 150.000đ/năm. 

4. Tài liệu điện tử (tự nguyện): trình độ đại học: 100.000đ/khóa học; trình độ cao đẳng: 

80.000đ/khóa học. 

5. Các khoản chi phí khác (Hồ sơ sinh viên, Sổ tay Sinh viên, Thẻ thư viện, Thẻ sinh viên 

+ Dây đeo thẻ): 195.975đ 

Ghi chú: 

1.  Sinh viên cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ và các khoản tiền khi đến trường làm thủ 

tục nhập học; 

2. Hồ sơ sinh viên sẽ được phát khi làm thủ tục nhập học; 

3. Nhà trường phối hợp với ngân hàng làm thẻ tích hợp: thẻ sinh viên + thẻ ATM 

4. Thông tin hỗ trợ: Phòng Công tác sinh viên (0277.3881714) 

c. Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 05/10/2020 

d. Địa điểm nộp: Văn phòng Ban tư vấn sinh viên, tầng trệt dãy B1, số 783, Phạm Hữu Lầu, 

Phường 6, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

4. Các vấn đề thí sinh cần lưu ý 

     - Để tránh việc phải đi lại nhiều lần, thí sinh cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo 

hướng dẫn ở trên để vừa xác nhận nhập học vừa nộp hồ sơ nhập học. 

     - Trường hợp có thắc mắc hay chưa rõ vấn đề gì liên quan, thí sinh vui lòng liên hệ Phòng 

Đảm bảo chất lượng (Phòng 209, Lầu 1, Dãy B1). Số 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp. Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: (0277)3882258 hoặc (0277)3881857 – Trường Đại học 

Đồng Tháp để được giải đáp./. 

 


