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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2020 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 766 /TB-TĐHTPHCM TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc xác nhận nhập học và nhập học của các thí sinh trúng tuyển  

Đại học chính quy theo phương thức 2 (căn cứ vào kết quả học tập ở bậc THPT) 

Bổ sung đợt 2 năm 2020 và phương thức 3 xét tuyển căn cứ kết quả của Kỳ thi đánh giá 

năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2020 

 

Căn cứ Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 3313/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình 

độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số  674/QĐ-ĐHTPHCM ngày 14  tháng 09 năm 2020 của Chủ tịch Hội 

đồng Tuyển sinh 2020 trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM về Điểm chuẩn trúng 

tuyển phương thức 3 xét tuyển căn cứ kết quả của Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc 

gia TP. HCM năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-ĐHTPHCM ngày 16 tháng 09 năm 2020 của Chủ tịch Hội 

đồng Tuyển sinh 2019 trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM về Điểm chuẩn trúng 

tuyển phương thức 3 trúng tuyển đại học chính quy bổ sung đợt 2 năm 2020 đối với phương thức 

xét tuyển theo kết quả học tập bậc học THPT; 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thông báo đến các thí sinh trúng 

tuyển đại học chính quy phương thức 2 xét tuyển bổ sung đợt 2 và phương thức 3 năm 2020 về 

việc Xác nhận nhập học (nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 bản chính) và làm 

hồ sơ nhập học vào Trường như sau: 

 

1. XÁC NHẬN NHẬP HỌC 

Tất cả các thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học vào trường phải nộp bản chính giấy chứng 

nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để xác nhận nhập học theo quy chế tuyển 

sinh trình độ đại học năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác nhận nhập học. 

1.1. Thời gian nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi: từ 8 giờ ngày 16/9/2020 đến 17 

giờ ngày 18/9/2020.  

Nộp tại trường: 

Buổi sáng: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30  

Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 

Thí Sinh có thể gửi thư qua đường Bưu điện theo địa chỉ trường. 

1.2. Địa điểm: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (Phòng Đào tạo) - Số 236B 

Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM. 
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2. THỦ TỤC NHẬP HỌC 

2.1. Hồ sơ nhập học 

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học cần phải chuẩn bị các hồ sơ sau đây: 

1. Túi đựng Hồ sơ nhập học (theo mẫu thống nhất của Trường được nhận khi nộp hồ sơ 

nhập học). 

2. 01 (một) bản sao Giấy khai sinh trích lục hoặc bản sao Giấy khai sinh có công chứng. 

3. 01 (một) bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông có công chứng (đối với thí sinh 

tốt nghiệp từ năm 2017 đến năm 2019) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có 

công chứng (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020). 

4. 01 (một) bản sao Học bạ lớp 10, 11, 12 (có công chứng).  

5. 02 (hai) bản sao Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (có công chứng). 

6. 01 (một) bản sao Hộ khẩu (có công chứng). 

7. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (Giấy chuyển sinh hoạt, lý lịch, thẻ Đoàn viên, Đảng 

viên).  

8. Giấy chứng nhận thuộc diện chính sách ưu tiên từ đối tượng 01 đến 07 (nếu có). 

9. Giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự (đối với thí sinh nam) do Ban Chỉ huy Quân 

sự xã/phường cấp (nếu chưa có thí sinh sẽ bổ sung sau). 

10. Quyết định cử đi học của cơ quan (nếu là cán bộ đi học).  

11. 02 (hai) bản sao Thẻ bảo hiểm y tế có công chứng (nếu có).   

12.  06 ảnh 3x4 

2.2. Đối với thí sinh có hộ khẩu TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà 

Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh miền Tây Nam Bộ chuẩn bị các hồ sơ như trên và làm thủ tục 

nhập học trực tiếp tại Trụ sở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM - Số 236B Lê 

Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM trong hai ngày 17 và 18/09/2020. 

2.3. Đối với thí sinh có hộ khẩu từ Bình Phước, Bình Thuận trở ra các tỉnh phía Bắc thực 

hiện đăng ký nhập học bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn tại mục 2.4. Khi vào học chính 

thức tại trường, thí sinh nộp bản giấy các hồ sơ sinh viên theo mục 2.1 tại phòng Công tác Sinh 

viên trong thời gian sinh hoạt công dân đầu khóa (sẽ có thông báo cụ thể sau). 

2.4. Đăng ký nhập học trực tuyến 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các thí sinh đăng ký nhập học online thực 

hiện khai báo và đính kèm file hình (ảnh) các hồ sơ nhập học như liệt kê trong mục 2.1 từ ngày 

16/09/2020 đến ngày 18/09/2020 tại địa chỉ website https://ts.hcmunre.edu.vn, bao gồm: 

1. Giấy khai sinh. 

2. Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2017 đến năm 

2019) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020). 

3. Học bạ lớp 10, 11, 12. 

4. Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân. 

5. Hộ khẩu. 

6. Giấy chứng nhận thuộc diện chính sách ưu tiên từ đối tượng 01 đến 07 (nếu có). 

7. Giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự (đối với thí sinh nam) do Ban Chỉ huy Quân 

sự xã /phường cấp (nếu có). 

8. Quyết định cử đi học của cơ quan (nếu là cán bộ đi học).  

9. Thẻ bảo hiểm y tế (nếu có).  

10. Biên lai đóng học phí. 

 

 

https://ts.hcmunre.edu.vn/
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3. HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ  

3.1. Học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 (tạm tính):  

 Ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên: 5.523.000 đồng.  

 Đối với các ngành còn lại: 6.908.000 đồng  

3.2. Các khoản thu hộ: 

 Bảo hiểm y tế: 657.090 đồng/sinh viên/14 tháng (từ 01/11/2020 đến 31/12/2021). 

 Bảo hiểm tai nạn (toàn khóa): 198.000 đồng/sinh viên (từ 01/11/2020 đến 31/10/2024).  

 Khám sức khỏe: 60.000 đồng/sinh viên. 

3.3. Thông tin nộp tiền ghi trên biên lai đóng học phí: 

- Số tài khoản của trường:  

 1604201023321 (ngân hàng AGRIBANK – chi nhánh Phú Nhuận) 

 0261000236236 (ngân hàng VIETCOMBANK – chi nhánh Thủ Thiêm) 

Thông tin nộp tiền ghi trên biên lai đóng học phí hoặc nội dung chuyển khoản bao gồm: Họ tên thí 

sinh - ngày tháng năm sinh – số chứng minh thư hay căn cước – mã ngành đăng ký nhập học - 

PT2D1  

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A sinh ngày 05 tháng 09 năm 2002 đóng học phí nhập học ngành 

Quản trị kinh doanh (mã ngành 7340101) ghi là:  

NguyenVanA-05092002-079302001425-7340101-PT2D1 

( có file hướng dẫn cụ thể đính kèm) 

4. LƯU Ý  

 Chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng chính sách ưu tiên thực hiện theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 Trước 17 giờ ngày 18/9/2020, thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi 

hoặc nộp Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp lệ được xem như từ chối nhập học. 

 Mọi thắc mắc về thủ tục nhập học và học phí thí sinh liên hệ:  

- Phòng Công tác Sinh viên - số điện thoại: 028 399 14 207 (về thủ tục nhập học). 

- Phòng Kế hoạch Tài chính - số điện thoại: 028 399 14 210 (về học phí)  

- Phòng Đào tạo và Ban tư vấn tuyển sinh - số điện thoại: 028 399 16 415 – 028 353 51 229  

 Dự kiến thời gian học chính thức của sinh viên nhập học năm 2020 bắt đầu từ ngày 19/10/2020. 

Nhà trường đề nghị các bạn sinh viên sau khi làm thủ tục nhập học nên thường xuyên cập nhật 

thông tin lịch học chính thức của Trường tại website: https://hcmunre.edu.vn. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo); 

- P.CTSV, P.KHTC, P.HC-QT, các Khoa/ 

Phòng liên quan biết để thực hiện; 

- Công bố trên website trường; 

- Lưu: VT, ĐT.  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS.TS. Huỳnh Quyền 

 

https://hcmunre.edu.vn/

