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THÔNG BÁO 

Về việc nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tuyến 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn diến phức tạp nên Hội Đồng Tuyển sinh đề 

nghị thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển như hướng dẫn sau:  

Tải ứng dụng CamScanner trong kho ứng dụng CH Play (Android) hoặc AppStore 

(iOS) về điện thoại. 

Hồ sơ scan nên được đặt trên 1 mặt phẳng màu trơn (khác màu trắng) để ứng dụng 

dễ dàng nhận dạng trang hồ sơ. 

 Chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ cần Scaner theo thứ tự quy định: 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển nộp trưc tiếp hoặc đăng ký trực tuyến 

2. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu tốt nghiệp 

THPT năm 2021) 

3. Học bạ lớp 12 

4. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 

5. Hình chụp chuyển tiền 30.000đ (lệ phí xét tuyển) 

6. Bằng tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, sau đại học (đối 

với thí sinh học văn bằng 2) 

 Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đợt 1 ngày 30/8/2021; đợt 2 ngày 30/9/2021 

Lưu ý: Các loại hồ sơ được scan và lưu vào cùng một file theo thứ tự sắp xếp hồ 

sơ được quy định và không tách riêng gửi vào 

 https://classroom.google.com/c/MzcxMzkwNzU5NDkx?cjc=l34vpfq 

 Điện thoại liện hệ: 0917090252 thầy Minh – phòng Đào tạo 

 Nộp lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ: chuyển tiền vào tài khoản cô Nguyễn Thị 

Cẩm Thy – Ngân hàng BIDV Tây Ninh Số TK: 66110000216160 (nội dung chuyển tiền 

ghi : lephixettuyen – Tên thí sinh) 

 Hội đồng tuyển sinh sẽ yêu cầu chứng thực các giấy tờ nộp khi nhập học vào 

trường. 
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