BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2018

THƯ MỜI NHẬP HỌC
Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
Trân trọng kính mời
Các thí sinh đã đăng ký dự tuyển vào Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt –
Hàn đến tại địa chỉ: 136 Trần Đại Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà
Nẵng, thời gian từ ngày 04/09/2018 – 07/09/2018 để làm thủ tục nhập học.
Để chuẩn bị cho việc nhập học, đề nghị thí sinh chuẩn bị các loại giấy tờ sau:
1. Thư mời nhập học;
2. Bản sao y hợp lệ Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2018) hoặc
Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2018;
3. Bản sao y hợp lệ học bạ THPT (bổ túc THPT);
4. Bản sao y hợp lệ Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân (mỗi loại 02 bản)
5. Bản sao y hợp lệ các giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) như: giấy chứng nhận
con liệt sĩ, thẻ thương binh hoặc được hưởng chính sách như thương binh của bản thân hoặc
của cha mẹ…
6. 02 ảnh 4 x 6 (ảnh chụp trong thời gian không quá 6 tháng);
* Lưu ý: Các thủ tục khác được hướng dẫn ở phần dưới của thư mời nhập học này
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Ban tuyển sinh Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn.
Điện thoại: 0236 3 962 888; Email: tuyensinh@viethanit.edu.vn; Facebook: VietHanIcu; Zalo:
VietHanIT; Website: tuyensinh.viethanit.edu.vn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
HIỆU TRƯỞNG

TS. Hoàng Bảo Hùng
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1. Thời gian
Từ ngày 04/09/2018 đến hết ngày 07/09/2018
- Buổi sáng

: 08 giờ 00 đến 11 giờ 30

- Buổi chiều

: 13 giờ 30 đến 16 giờ 30

2. Địa điểm: Tại Phòng làm việc Ban Tuyển sinh (E1 - 105) – Trường Cao đẳng Công
nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn; 136 Trần Đại Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ
Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.
II. HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU
1. Học phí
Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015, mức học phí bậc cao đẳng năm
học 2018-2019 được tính:
- Khối ngành kinh tế; Khoa học xã hội

: 3.250.000 đồng/1 học kỳ (5 tháng)

- Khối ngành kỹ thuật

: 3.850.000 đồng/1 học kỳ (5 tháng)

2. Bảo hiểm y tế

: 491.400 đồng/năm

3. Phí khám sức khỏe đầu khóa học

: 80.000 đồng/năm

Để đóng học phí và các khoản thu khác, Quý Phụ huynh và thí sinh có thể đóng tiền
trực tiếp tại Trường khi đến làm thủ tục nhập học hoặc đóng bằng hình thức chuyển khoản,
nộp tiền mặt qua ngân hàng trước khi đến làm thủ tục nhập học.
* Khi đóng học phí thông qua hệ thống ngân hàng, quý phụ huynh ghi rõ các nội
dung theo hướng dẫn sau:
Người nộp tiền

Ghi rõ họ tên đầy đủ của thí sinh

Thông tin cá nhân

Ghi rõ ngày tháng năm sinh, hoặc số CMND thí sinh

Nội Dung

Đóng học phí và các khoản thu – Kỳ I năm học 2018-2019

Người nhận tiền

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

Số tài khoản

2006201001299

Tại

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi
Nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

* Lưu ý: Không chuyển khoản qua ATM, sau khi nộp tiền qua hệ thống ngân hàng,
quý phụ huynh, thí sinh giữ lại biên nhận của ngân hàng hoặc biên lai điện tử để đối
chiếu khi đến làm thủ tục nhập học.
III. KÝ TÚC XÁ
Miễn phí 100% tiền phòng ở ký túc xá theo tiêu chuẩn 8 người/phòng, bố trí ở tầng 4 và 5.
* Khu ký túc xá theo yêu cầu được bố trí từ tầng 1 đến tầng 3,với các mức phí như sau:
- Tầng 1: 1.500.000 đồng/tháng/1 phòng (tối đa 2 người)
- Tầng 2, 3: 880.000 đồng/tháng/1 phòng (tối đa 6 người)
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