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THÔNG BÁO 
Về việc xác nhận nhập học và tiếp nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh 

đại học chính quy vào Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2022 

 

Căn cứ Công văn số 880/ĐHNN-ĐT ngày 22 tháng 6 năm 2022 về đề án tuyển sinh đại 

học chính quy năm 2022; Căn cứ Quyết định số 2116/QĐ-ĐHNN ngày 15 tháng 9 năm 2022 

về việc phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2022, 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch tiếp nhận thí sinh 

trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (sau đây gọi tắt là thí sinh trúng 

tuyển), cụ thể như sau: 

1. Xác nhận nhập học: 

Thí sinh tra cứu Danh sách trúng tuyển tại website của Trường (https://ulis.vnu.edu.vn) 

sau ngày 15/9/2022 và làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến tại Cổng thông tin của Bộ 

(https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn) trước 17h00 ngày 30/9/2022. 
 

2. Gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển: 

Nhà trường gửi bản mềm Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào địa chỉ email của thí 

sinh vào ngày 17/9/2022, không gửi bản cứng. Thí sinh nhận bản cứng Giấy triệu tập thí sinh 

trúng tuyển vào ngày nhập học: 20/9/2022. 
 

3. Thời gian, địa điểm nhập học: 

8h00 đến 11h00 thứ Ba, ngày 20 tháng 9 năm 2022 

tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 
Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội 

Cụ thể theo từng khoa như sau: 

Ngành học Thời gian/Địa điểm nhập học 

Sư phạm tiếng Anh 8:00 
Giảng đường nhà A2 

Ngôn ngữ Anh 8:30 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc 8:00 
Khu công trình khoa 

Pháp 
Ngôn ngữ Pháp 9:00 

Sư phạm tiếng Nhật, Ngôn ngữ Nhật 9:30 

Ngôn ngữ Ả Rập, Ngôn ngữ Nga 8:00 
Trường THPT Chuyên 

Ngoại ngữ 
Sư phạm tiếng Đức, Ngôn ngữ Đức 8:30 

Sư phạm tiếng Trung, Ngôn ngữ Trung Quốc 9:00 

 

4. Các giấy tờ phải nộp khi nhập học: 

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 

- Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022) hoặc 

01 bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2022); 

- Học bạ: 01 bản photo có công chứng; 

- Hồ sơ làm thẻ sinh viên (theo hướng dẫn) 

- Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên được cộng điểm trong tuyển sinh (nếu có): 01 

bản photo có công chứng (đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức Xét tuyển bằng kết quả 

thi tốt nghiệp THPT, mã PTXT: 100) 

https://ulis.vnu.edu.vn/
https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/
https://drive.google.com/file/d/10a-m4Icd0tzDnQOSqaV3YxL51xkaRG0O/view?usp=sharing


-  Hộ khẩu thường trú: 01 bản photocopy có công chứng (đối với trường hợp được hưởng 

ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú) (đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức Xét 

tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, mã PTXT: 100) 

- Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự (bắt buộc đối với nam SV) (có thể nộp sau khi nhập học) 

- Sơ yếu lý lịch có đóng dấu xác nhận (theo mẫu) (có thể nộp sau khi nhập học) 

5. Các khoản kinh phí (có thông báo nộp sau khi nhập học): 

- Học phí:  

CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung 

Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc 
3.500.000 đồng/tháng 

CTĐT ngành Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Ả Rập 1.200.000 đồng/tháng 

CTĐT ngành Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Trung, Sư phạm 

Tiếng Đức, Sư phạm Tiếng Nhật, Sư phạm Tiếng Hàn Quốc 
Miễn học phí 

- Bảo hiểm y tế bắt buộc: theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm Quận Cầu Giấy. 

- Bảo hiểm thân thể tự nguyện:     300.000 đồng/4 năm. 

- Hồ sơ sức khỏe và khám sức khỏe (nộp khi khám): theo Quy định của ĐHQGHN 

6. Đăng kí ở ký túc xá (dành cho sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá): 

a) Đối với KTX Ngoại Ngữ: Đăng ký, thông báo kết quả ở nội trú tại địa chỉ: 

https://tuyensinh.vnu.edu.vn/ktx (tích hợp trên cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN).  

b) Đối với KTX Mỹ Đình: đăng ký trực tiếp tại BQL KTX Mỹ Đình: Tổ Dịch vụ và Quản lý 

- Đơn nguyên 2, Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình II, 

quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. ĐT: 0348586139 (Bùi Văn Dân). 
 

Lưu ý: 

- Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí sẽ được miễn, giảm theo quy định của Nhà nước 

và Nhà trường. Nhà trường sẽ có thông báo sau khi bắt đầu năm học mới. 

- Sau ngày 30/9/2022, những thí sinh trúng tuyển không xác nhận nhập học trực tuyến trên 

Cổng thông tin của Bộ và không nộp các giấy tờ bắt buộc về Trường được xem như từ chối 

quyền trúng tuyển và Hội đồng tuyển sinh sẽ xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển chính thức. 

- Hội đồng tuyển sinh sẽ tiến hành hậu kiểm các điều kiện trúng tuyển theo từng đối tượng 

sau khi thí sinh nộp hồ sơ nhập học 01 tháng. Những thí sinh không đáp ứng đủ các điều kiện 

trúng tuyển sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển chính thức. 
 

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên, 

P.106 nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số điện thoại: (024) 66863316. 

Trân trọng thông báo./. 

 
 

 

Nơi nhận:  
- Đại học Quốc gia Hà Nội (để báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- P.CT&CTHSSV (để phối hợp, thực hiện); 

- P.TT&PC; 

- Lưu: HCTH, ĐT, Tr06. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

 

 

(đã kí) 

 

 

Hà Lê Kim Anh 
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