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I. THỜI GIAN NHẬP HỌC: Thứ tư, ngày 22/6/2016

- Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’: Chuyên Toán học, Chuyên Tin học và Chuyên Sinh học

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’: Chuyên Vật lý và Chuyên Hóa học.

II. ĐỊA ĐIỂM: Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên

182 Lương Thế Vinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

III. THỦ TỤC NHẬP HỌC:

1. Bước 1: Học sinh phải đăng kí nhập học trực tuyến TẠI ĐÂY (điền đầy đủ, chính xác các
thông tin theo quy định
)

2. Bước 2: Khi đến nhập học, Học sinh phải nộp các giấy tờ sau:

1.

Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển (bản chính và 01 bản sao).

2.
Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bản chính). Bằng tốt nghiệp THCS phải nộp
vào đầu năm học sau.

3.

Học bạ THCS (bản chính và 02 bản sao có công chứng).
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4.

02 bản giấy khai sinh (sao y bản chính hoặc bản sao có công chứng).

5.
Bản sơ yếu lý lịch (mẫu gửi kèm theo ), có dán ảnh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của
chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan nơi bố (hoặc mẹ) công tác.

6.

Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên chính sách xã hội(nếu có).

7.

Lý lịch và giấy chuyển sinh hoạt Đoàn (nếu có).

8.
Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu do cơ quan công an phường (xã) cấp (trừ học sinh
có hộ khẩu thường trú ở Thành phố Hà Nội).

9.

01 ảnh chân dung (4x6) mới chụp.

10. Các khoản tiền:

a) Hồ sơ học sinh, tài liệu, thẻ học sinh, phù hiệu,......: 100.000đ.

b) Hồ sơ sức khỏe và khám sức khỏe: 100.000đ.

c) Bảo hiểm thân thể (tự nguyện): 240.000đ/3 năm (tính từ ngày 01/9/2016).

d) Bảo hiểm y tế: sẽ có thông báo thu khi vào học chính thức (theo quy định của Nhà nước).
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đ) Học sinh không có hộ khẩu thường trú ở Thành phố Hà Nội được bố trí ở trong kí túc xá nếu
có nhu cầu (có ưu tiên học sinh thuộc diện chính sách xã hội hoặc có điểm thi tuyển sinh cao).
Tiền ở kí túc xá được thu theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

e) Học phí (năm học 2016-2017 là 240.000đ/tháng): Tạm thu 05 tháng là 1.200.000đ.

LƯU Ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển mà đến thời gian nhập học không nhận được giấy
triệu tập thí sinh trúng tuyển thì thí sinh vẫn có thể mang các giấy tờ yêu cầu trên đến
làm thủ tục nhập học theo thời gian và địa điểm như trên.

Link nguồn: http://hus.vnu.edu.vn/vi/ann/main/5/100/57297
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