HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC
(Đối với sinh viên trúng tuyển Đại học chính quy năm 2021 xét tuyển dựa trên kết quả học tập
bậc Trung học phổ thông (học bạ) và kết quả thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2021)

Hạn chót xác nhận nhập học (dựa trên KQ học tập THPT (học bạ) hoặc điểm ĐGNL): 25/08/2021
GIAI ĐOẠN 1: XÁC NHẬN NHẬP HỌC
1. Tra cứu thông tin trúng tuyển
Sinh viên truy cập vào địa chỉ https://ts.hcmuaf.edu.vn,
Vào mục: Tra cứu Kết quả xét tuyển Đại học chính quy bằng hình thức xét học bạ bậc THPT và
ĐGNL của ĐHQG TP. HCM năm 2021, thực hiện theo hướng dẫn để tra cứu thông tin trúng tuyển.
Sinh viên kiểm tra thật kỹ thông tin và chịu trách nhiệm những thông tin đã đăng ký (đặc biệt là
khu vực và đối tượng).
2. Chuyển khoản học phí, lệ phí
Sinh viên chuyển khoản học phí, lệ phí vào tài khoản của cá nhân đã được cung cấp (tài khoản
này được in trong giấy báo trúng tuyển hoặc tra cứu tại https://ts.hcmuaf.edu.vn). Sinh viên nộp tiền
hoặc chuyển khoản học phí, lệ phí vào tài khoản của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành
phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.
Thông tin chuyển tiền như sau:
Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.
Số tài khoản: 61510000379808
Tại:
BIDV Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận
Số tiền:
Số tiền ghi được in trên giấy báo nhập học
Nội dung:
Mã số sinh viên_Họ tên_Chứng minh nhân dân
Lưu ý: Sinh viên phải nộp đủ số tiền và ghi đúng nội dung như trên, ký tự “_” là khoảng trắng.
Trường hợp không có số Chứng minh nhân dân sẽ thay bằng số Căn cước công dân. Phụ
huynh/Sinh viên lưu giữ giấy nộp tiền của Ngân hàng hoặc chụp màn hình giao dịch thành
công, lưu để làm minh chứng khi cần thiết.
(Sinh viên thuộc các đối tượng sau đây không phải đóng tiền BHYT bao gồm: Sinh viên thuộc
hộ gia đình nghèo; dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó
khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đang sinh
sống tại xã đảo, huyện đảo.)
Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí của ngành sư phạm, miễn giảm diện chính sách, vẫn
nộp đủ số tiền trên vào ngày nhập học. Sau khi nộp toàn bộ hồ sơ và nhập học nhà trường sẽ xét, lập
danh sách và thông báo thời gian hoàn trả lại số tiền được miễn giảm.
3. Gửi bản chính (bản giấy) Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm
2021 và Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ
Chí Minh năm 2021 (nếu trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả điểm ĐGNL)
Sinh viên gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
năm 2021 và Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Thành phố
Hồ Chí Minh năm 2021 về Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh
Thuận qua bưu điện trước ngày 25/8/2021.
Lưu ý: Đối với những sinh viên thuộc những khu vực cách ly, phong tỏa do dịch bệnh Covid - 19,
không thể đến các bưu điện để gửi bản chính (bản giấy) Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp
Trung học phổ thông năm 2021 và Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học
Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 cho Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ
Chí Minh tại Ninh Thuận để xác nhận nhập học, sinh viên phải:

- Làm đơn đề nghị xin được hoãn nộp hồ sơ xác nhận theo học (bản giấy) kèm cam kết
về tính trung thực của việc xác nhận theo học đã thực hiện trên hệ thống trực tuyến (tải mẫu đơn
tại ts.hcmuaf.edu.vn).
- Sinh viên sử dụng tài khản Email đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký xét tuyển, gửi email
đề nghị xin hoãn nộp hồ sơ về địa chỉ email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn.
+ Tiêu đề (Subject): Đề nghị cho hoãn nộp hồ sơ xác nhận nhập học (bản chính)
+ Nội dung:
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021 – Trường Đại học Nông Lâm
Thành phố Hồ Chí Minh đơn đề nghị cho hoãn nộp hồ sơ xác nhận nhập học (bản chính).
(đính kèm bản scan đơn đã ký và tài liệu liên quan)
Trân trọng cảm ơn!
+ Tài liệu đính kèm:
(1) Đơn đề nghị xin hoãn nộp hồ sơ xác nhận theo học.
(2) Minh chứng đã nộp học phí (File ảnh chụp màn hình giao dịch thành công hoặc chứng từ nộp tiền)
(3) File ảnh Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 hoặc Giấy chứng
nhận kết quả thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.
Đối với cả trường hợp nộp Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ
thông năm 2021 và Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi đánh giá năng lực – Đại học Quốc Gia
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 (bản chính) hoặc không thể nộp được Giấy chứng nhận kết
quả thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 và Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi
đánh giá năng lực – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 (bản chính) do ảnh
hưởng của Covid-19, thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ (bản chính) hoặc email xin hoãn nộp trước
ngày 10/8/2021 (tính theo dấu bưu điện hoặc theo thời gian thực nhận được email).
4. Tra cứu kết quả nhập học
Sinh viên tra cứu kết quả tại website: https://ts.hcmuaf.edu.vn.
Sinh viên xem thời khóa biểu tại website https://dkmh.hcmuaf.edu.vn.
5. Thủ tục nhập học
Tân sinh viên đến nhập học cần nộp những giấy tờ sau đây:
a) Bản sao (có công chứng) học bạ THPT;
b) Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đầu năm học sau phải xuất trình
với nhà trường bản chính bằng tốt nghiệp THPT để kiểm tra) hoặc bằng tốt nghiệp THPT đối với
những người đã tốt nghiệp các năm trước;
c) Bản sao (có công chứng) giấy khai sinh;
d) Bản sao (có công chứng) các minh chứng hưởng chế độ ưu tiên theo quy định Bộ GD-ĐT;
e) Bản sao giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển;
f) Bản sao thẻ Bảo hiểm y tế;
g) Bản chính giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có).
Các khoản tiền phải nộp
*Đối với Phân hiệu Ninh Thuận
- Học phí tạm thu học kỳ 1, năm học 2021-2022: 5.000.000 đ/sinh viên
- Bảo hiểm y tế: 704.000 đ/sinh viên/15 tháng (từ 01/10/2021 - 31/12/2022)
- Bảo hiểm tai nạn: 100.000 đ/sinh viên
- Làm Thẻ SV, Sổ tay sinh viên, hồ sơ, tài liệu nhập học đầu khóa: 131.000 đ/sinh viên
- Khám sức khỏe: 160.000 đ/sinh viên
- Kiểm tra Anh văn đầu vào: 50.000 đ/SV (ngoại trừ sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh)
- Tiền ở Ký túc xá (nếu SV đăng ký KTX): 400.000 đ/sinh viên/năm (10 tháng)

GIAI ĐOẠN 2: TÂN SINH VIÊN TRỰC TIẾP ĐẾN TRƯỜNG HOÀN THIỆN HỒ SƠ VÀ NHẬP HỌC
(Tùy theo tình hình dịch bệnh, Trường sẽ có thông báo thời gian cụ thể trên trang ts.hcmuaf.edu.vn và
gửi email cho từng sinh viên)
Địa chỉ nhập học: Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận
– Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.
------------------PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI NINH THUẬN
Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.
Điện thoại: 0259.2472.252
Email: phnt@hcmuaf.edu.vn
Website: www.phnt.hcmuaf.edu.vn
-----------------TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0283. 8963350 – 0283.8974716 - 0898.107.460 - 0869.548. 537
Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn; Website: ts.hcmuaf.edu.vn; Facebook: NongLamUniversity

