
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CẦN NỘP CÁC LOẠI GIẤY TỜ, HỌC PHÍ VÀ PHÍ 

I. Các loại giấy tờ cần chuẩn bị để làm thủ tục nhập học trực tuyến (online) 

1. Bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) giấy khai sinh. 

2. Bản chính chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. 

3. Bản chính thẻ bảo hiểm y tế. 

4. Bản chính sổ hộ khẩu (đối với thí sinh được hưởng điểm ưu tiên KV1). 

5. Bản chính học bạ THPT. 

6. Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021, bản chính 

bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2021. 

7. Bản chính thẻ thương binh, bệnh binh, liệt sỹ,... của cha hoặc mẹ; bản chính các loại giấy tờ khác của thí sinh 

(quyết định xuất ngũ, giấy chứng nhận/ xác nhận khuyết tật,...) để được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng trong 

tuyển sinh. 

8. Bản chính Giấy giới thiệu và hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có). 

Ghi chú: thời gian nộp các loại giấy tờ nêu trên về cho Trường sẽ được Phòng Công tác sinh viên thông báo sau. 

II. Học phí, phí phải đóng khi nhập học và cách thức đóng 

1. Học phí: căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về mức thu học phí của năm học 2021-2022 (bằng với mức thu 

học phí của năm học 2020-2021 đối với từng ngành đào tạo, chương trình đào tạo) và những năm tiếp theo, Nhà trường 

thông báo học phí của thí sinh trúng tuyển năm 2021 cho toàn bộ khóa học dự kiến như sau: 
 

Stt Ngành/ Chương trình đào tạo 
Mức thu học phí theo từng năm học 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

1. Luật (đại trà) 18.000.000 31.250.000 35.250.000 39.750.000 - 

2. Luật (chất lượng cao) 45.000.000 62.500.000 70.500.000 79.500.000 - 

3. Luật (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) 150.000.000 165.000.000 181.500.000 199.700.000 - 

4. Luật Thương mại quốc tế (đại trà) 18.000.000 31.250.000 35.250.000 39.750.000 - 

5. Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành AVPL 36.000.000 39.000.000 48.750.000 54.930.000 - 

6. Quản trị kinh doanh (đại trà) 18.000.000 31.250.000 35.250.000 39.750.000 - 

7. Quản trị kinh doanh (chất lượng cao) 45.000.000 62.500.000 70.500.000 79.500.000 - 

8. Quản trị - Luật (đại trà) 18.000.000 37.080.000 41.830.000 47.170.000 53.100.000 

9. Quản trị - Luật (chất lượng cao) 49.500.000 74.160.000 83.660.000 94.340.000 106.200.000 

Khi nhập học, Nhà trường tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo mức sau đây: 

a) Lớp đại trà (ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị - Luật và ngành Quản trị kinh 

doanh): 9.000.000đ/ sinh viên (chín triệu đồng/ sinh viên); 

b) Lớp Ngôn ngữ Anh: 18.000.000đ/ sinh viên (mười tám triệu đồng/ sinh viên); 

c) Riêng đối với sinh viên có đăng ký học lớp chất lượng cao: sau khi có danh sách trúng tuyển vào lớp chất 

lượng cao, sinh viên nộp thêm phần học phí còn lại của học kỳ 1 năm học 2021-2022 trong thời gian từ ngày 

11/10/2021 đến ngày 22/10/2021. 

2. Phí khác: 900.000đ/ sinh viên (bao gồm bảo hiểm y tế bắt buộc 14 tháng: 658.000đ; bảo hiểm thân thể 4 năm: 

153.000đ; phí làm thẻ sinh viên, thẻ từ thư viện, sổ tay sinh viên: 89.000đ). 

3. Cách thức đóng học phí và các khoản phí khác khi nhập học 
a) Cách 1: thanh toán trực tiếp (Nộp tiền online). Việc thanh toán này được liên kết với ứng dụng Vnpay (có 

hướng dẫn chi tiết kèm theo). 

b) Cách 2: nộp tiền mặt tại các phòng giao dịch hoặc chuyển khoản từ các ngân hàng hoặc ví điện tử cho 

Trường theo thông tin sau: 

- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

- Số tài khoản: 1900201255418 

- Tên ngân hàng: Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn  

- Số tiền: 9.900.000đ (đối với lớp đại trà) hoặc 18.900.000đ (đối với lớp Ngôn ngữ Anh). 

- Nội dung: [Mã số nhập học-Họ và tên sinh viên-HPLPK46] (sinh viên phải ghi không có dấu, đầy đủ 

và chính xác thông tin theo cú pháp này). Ví dụ: 460123-Nguyen Van A-HPLPK46. 

III. Một số lưu ý 

1. Khi có lý do chính đáng, sinh viên được nhập học chậm hơn so với thời gian quy định nhưng không được quá 15 

ngày, kể từ ngày nhập học được ghi trong Giấy thông báo nhập học; 

2. Riêng đối với Lớp đại trà ngành Luật: sinh viên phải thực hiện đăng ký khoa (chỉ được chọn đăng ký một 

khoa duy nhất; trường hợp sinh viên không đăng ký thì sẽ học theo khoa do Nhà trường bố trí) theo kế hoạch sau: 

a) Thời gian: từ ngày 28/9/2021 (thứ 3) đến 24g00' ngày 01/10/2021 (thứ 6); 

b) Hình thức đăng ký: trực tuyến theo link: https://forms.gle/9eg5foY1fuyPwsDp9. 

3. Xem hướng dẫn quy trình nhập học trực tuyến tại địa chỉ: https://nhaphoc.hcmulaw.edu.vn; 

4. Khi cần thêm thông tin, sinh viên liên hệ các đơn vị có liên quan theo thông tin đính kèm./. 

https://nhaphoc.hcmulaw.edu.vn/

