
HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN 

 

 

Thí sinh vui lòng đọc kỹ thông tin hướng dẫn dưới đây 

để thực hiện các bước nhập học trực tuyến 
 

BƯỚC 1: TRUY CẬP VÀO LINK NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN 

BƯỚC 2: TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH 

 Nhập họ và tên học sinh 
 Nhập ngày/ tháng/ năm sinh 
 Nhấn tra cứu 

BƯỚC 3: KIỂM TRA THÔNG TIN XÉT TUYỂN 

 Kiểm tra thông tin xét tuyển đã đúng với thông tin cá nhân hay chưa 
 Xem hướng dẫn thủ tục nhập học trực tuyến 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BƯỚC 4: NHẬN GIẤY BÁO NHẬP HỌC 

 Nhấn nút Nhận giấy báo nhập học 
 Tải và lưu về điện thoại giấy báo nhập học 



BƯỚC 5: NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN 

 Nhấn nút Nhập học trực tuyến 
 Đăng nhập tài khoản email (nếu chưa có tài khoản email thì phải tạo tài khoản 

email) 
 Nhập đầy đủ thông tin theo hướng dẫn 
 Gửi xác nhận nhập học 
 Sau khi gửi xác nhận nhập học bạn sẽ nhận được email thông báo nội dung đã 

thực hiện nhập học 

BƯỚC 6: NỘP HỌC PHÍ, LỆ PHÍ 

Thí sinh nộp học phí, lệ phí theo 2 hình thức: 

1. Nộp trực tiếp tại phòng tuyển sinh khi bắt đầu đến trường học.  
2. Nộp qua tài khoản ngân hàng:  
 Số tài khoản: 5905 211 0000 19921 tại ngân hàng Agribank, Chi nhánh Trảng 

Bom, Bắc Đồng Nai, Phòng giao dịch Bắc Sơn. 
 Chủ tài khoản: Trường cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi  
 Nội dung nộp ghi: Họ và tên học viên, mã số sinh viên. Trường hợp chỉ nộp khoản 

I hoặc khoản II thì ghi (I) hoặc (II) sau mã số sinh viên. VD: Phạm Văn A NCG001 (I)  

 Mã sinh viên và mức học phí xem trong giấy báo nhập học 
 Học phí, lệ phí hệ Trung cấp 3 năm: (Tốt nghiệp THCS 9/12) 

Tt Nội dung  Số tiền (VNĐ) Ghi chú 

I Học phí  1.500.000 Học kỳ I 

II Các khoản thu khác 1.340.000  

1 Lệ phí tuyển sinh 30.000 01/ hồ sơ 

2 Bảo hiểm y tế 605.000 01 năm 

3 Bảo hiểm thân thể 100.000 01 năm 

4 Thẻ HSSV 20.000 01 /khóa học 

5 Giấy thi 50.000 01 năm 

6 Đồng phục 190.000 02 áo sơ mi 

7 Đồng phục thể dục 95.000 01 bộ 

8 Dịch vụ vệ sinh, nước uống 250.000 01 năm 

 Tổng I + II 2.840.000  

 Học phí, lệ phí hệ Cao đẳng: (Tốt nghiệp THPT 12/12) 

Tt Nội dung  Số tiền (VNĐ) Ghi chú 

I Học phí học kỳ I   

1 
Các nghề: Cắt gọt kim loại; Chế tạo thiết bị cơ 

khí Vận hành máy thi công nền. 
1.410.000 

Những sinh viên có 

hộ khẩu thường trú 

tại Đồng Nai tạm 

thời chưa đóng 

khoản này, chờ kết 

quả xét miễn giảm 

học phí 

2 

Các nghề: Công nghệ điện tử và năng lượng tòa 

nhà; Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa 

không khí; Công nghệ ô tô; Điện công nghiệp; 

Điện tử công nghiệp; Cơ điện tử; Kỹ thuật máy 

lạnh và điều hòa không khí; May thời trang; Xử 

4.700.000 



lý dữ liệu; Quản trị mạng máy tính; Quản lý kho 

hàng. 

3 Nghề: Kế toán doanh nghiệp  3.900.000 

II Các khoản thu khác 1.340.000  

1 Lệ phí tuyển sinh 30.000 01/ hồ sơ 

2 Bảo hiểm y tế 605.000 01 năm 

3 Bảo hiểm thân thể 100.000 01 năm 

4 Thẻ HSSV 20.000 01 /khóa học 

5 Giấy thi 50.000 01 năm 

6 Đồng phục 190.000 02 áo sơ mi 

7 Đồng phục thể dục 95.000 01 bộ 

8 Dịch vụ vệ sinh, nước uống 250.000 01 năm 

(Tổng học phí, lệ phí hệ cao đẳng = I(i) + II,  trong đó (i) tùy thuộc vào ngành đăng ký) 

BƯỚC 7: LƯU THÔNG TIN ĐÃ NỘP HỌC PHÍ, LỆ PHÍ ĐỂ PHỤC VỤ CÁC BƯỚC TIẾP THEO 

 Trường hợp thí sinh nôp học phí bằng hình thức chuyển khoản thì giữ lại ủy nhiệm 
chi khi gửi tiền từ ngân hàng hoặc chụp lại màn hình giao dịch thành công khi 
chuyển khoản. 

 Nộp học phí, lệ phí tại phòng tuyển sinh thì giữ lại biên lai và hóa đơn. 

BƯỚC 8: HỌC SINH, SINH VIÊN ĐẾN TRƯỜNG HỌC 

Khi tình hình dịch bệnh ổn định, nhà trường sẽ thông báo để học sinh, sinh viên đến 
trường học và hoàn tất các thủ tục sau:  

1. Nộp học phí, lệ phí (đối với những trường hợp chưa đóng học phí, lệ phí) 
2. Bổ sung hồ sơ (đối với những trường hợp còn thiếu hồ sơ) 

Hồ sơ gồm có: 

Stt Nội dung Yêu cầu 

Số lượng 

Cao 
đẳng 

Trung 
cấp 

1 Phiếu đăng ký dự tuyển GDNN  01 bản 01 bản 

2 
Lý lịch trích ngang  Theo mẫu có xác 

nhận của địa phương 
01 bản 01 bản 

3 
Học bạ THCS đối với hệ Trung cấp, 
học bạ THPT đối với hệ Cao đẳng 

Phô tô công chứng 01 bản 01 bản 

4 
Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy 
chứng nhận tốt nghiệp tạm thời  

Phô tô công chứng  02 bản 

5 
Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy 
chứng nhận tốt nghiệp tạm thời  

Phô tô công chứng 02 bản  

6 
Sổ hộ khẩu (chỉ áp dụng đối với thí 
sinh có HKTT tại Đồng Nai) 

Phô tô công chứng   01 bản 01 bản 

7 Giấy khai sinh bản sao có mộc đỏ 
Hoặc bản chính phô 
tô công chứng 

01 bản 01 bản 



8 Hình thẻ 3 x 4 
Hình màu phông nền 
xanh 

06 tấm 06 tấm 

9 
Các giấy tờ ưu tiên khác: con thương 
binh, hộ nghèo....(nếu có) 

Phô tô công chứng 01 bản 01 bản 

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trường Cao đẳng cơ giới và Thủy lợi 

Địa chỉ : Km 44 –QL 1A – Hố Nai 3 – Trảng Bom – Đồng Nai 

Cơ sở đào tạo: 453A, TL768 -  Thiện Tân – Vĩnh Cửu – Đồng Nai 

Điện thoại : 02518.971.407 –  0968.241.116 

Website: https://vcmi.edu.vn 

 

 

 


