THÔNG BÁO NHẬP HỌC HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CHÍNH QUY
KHÓA HỌC 2020 - 2023 (HỆ TRONG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

I. Thời gian nhập học
Thời gian: Từ 08 giờ 00 ngày 24/09/2020.
Địa điểm: Thư viện, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Đường Quang Trung,
Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên.
II. Thủ tục nhập học
1. Học bạ THPT hoặc tương đương (bản chính và 01 bản sao có công chứng);
2. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản chính và 01 bản sao có công chứng),
hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020) có
công chứng;
3. Giấy khai sinh (01 bản sao), 01 ảnh màu cỡ 3x4 (ghi rõ họ tên và ngày tháng năm
sinh sau ảnh);
4. Hồ sơ học sinh sinh viên theo mẫu (có xác nhận của địa phương);
5. 01 bản sao hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân (01 bản photo), Sổ Đoàn viên, nếu
là Đảng viên thì phải có giấy chuyển sinh hoạt Đảng chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ
Trường CĐSP Thái Nguyên qua Đảng bộ cấp trên là Thành ủy Thái Nguyên;
6. Các giấy tờ minh chứng được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng
dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo,
cận nghèo năm 2020 nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo kèm theo 01 bản
sao giấy khai sinh).
III. Lệ phí nhập học
1. Bảo hiểm y tế: 134.100đ/1 sinh viên (Từ ngày 01/11/2020 đến ngày 31/12/2020).
2. Bảo hiểm thân thể: 290.000đ/1 sinh viên /cả khóa học.
3. Tiền khám sức khỏe: 160.000đ/1 sinh viên.
4. Tiền làm thẻ sinh viên: 50.000đ/1sinh viên (Thẻ sinh viên đồng thời là thẻ ATM).
5. Lệ phí làm thủ tục tạm trú: 20.000đ/1 sinh viên.
6. Lệ phí hồ sơ học sinh sinh viên: 10.000đ/1 sinh viên.
Tổng cộng là: 664.100 đồng (Sáu trăm sáu mươi tư nghìn một trăm đồng )
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