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Bảng 2: Danh mục các loại hình ảnh giấy tờ cần nạp lên phần mềm nhập học 

STT Loại hình ảnh Số 

lượng 

ảnh 

Ghi chú 

1 CMND/Passport/CCCD 

 

2-n - CMND/CCCD chụp mặt trước mặt sau.  

- Passport: chụp bìa và trang thông tin cá 

nhân bên trong 

2 Học bạ THPT lớp 10, 11, 12 

 

7-n - Hình chụp học bạ THPT. Chụp từng 

trang. 

+ Trang thông tin học sinh (1 hình) 

+ Trang kết quả học tập mỗi năm chụp 2 

hình (2 trang), số trang tương thích với số 

hình. 

Ví dụ: 3 năm, 6 trang, 4 năm, 8 trang,… 

- Các thí sinh học cùng lúc 2 chương trình 

chụp đầy đủ học bạ của 02 chương trình 

theo các năm tương ứng. 

3 Giấy khai sinh 1 Hình chụp giấy khai sinh 

4 Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/ 

Bằng tốt nghiệp THPT 

1 Hình chụp giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời 2020 hoặc Hình chụp Bằng tốt 

nghiệp THPT 

5 Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 

2020/ Giấy miễn thi 

1 - Hình chụp Bản chính Giấy chứng nhận 

kết quả thi THPT 2020 (1 hình) 

- Nếu là Giấy miễn thi 

+ 1 hình giấy miễn thi. 

+ 2 hình (1 hình quyết định miễn thi và 1 

hình danh sách có tên thí sinh) 

6 Hình thẻ 4x6 1 -Lấy từ tập tin hình ảnh của tiệm ảnh. 

(Lưu ý: sinh viên không chụp lại hình thẻ 

đã được in). 

- Hình này sẽ được dùng để in thẻ sv. 

- Quy cách tập tin hình ảnh thí sinh xem 

tại trang http://tuyensinh.hcmut.edu.vn >> 

ĐH chính quy >> Thông tin nhập học. 

7 Giấy/phiếu khám sức khỏe 1-n - Hình chụp giấy/phiếu khám sức khỏe.  

Chụp từng trang. 

8 Giấy đăng ký xét tuyển diện ĐGNL và 

phiếu điểm ĐGNL 

2 Nếu thí sinh trúng tuyển theo diện ĐGNL 

- Hình chụp phiếu đăng ký xét tuyển +  

phiếu điểm ĐGNL (do ĐHQG cấp) 

 


