
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG THÔNG BÁO 
 

Mời anh/chị đúng thời gian được triệu tập có mặt tại Trường Đại học Y Dược 

Hải Phòng làm thủ tục nhập học. Nếu đủ điều kiện anh/chị sẽ được nhận vào học. 

I. Hồ sơ gồm: 

TT Tên giấy tờ 
Bản 

gốc 

Bản 

sao 
TT Tên giấy tờ 

Bản 

gốc 

Bản 

sao 

1 Giấy báo trúng tuyển 01  5 Học bạ THPT 01 01 

2 

Quyết định cử cán bộ đi 

học của cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền quản lý cán bộ 

hoặc Đơn xin tham gia học 

của cá nhân học viên  

01  6 

Các giấy tờ xác nhận đối 

tượng và khu vực ưu tiên 

do thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền 

quản lý cán bộ cấp (nếu 

có) 

01  

3 
Bằng tốt nghiệp THPT 

hoặc BTVH 
01 01 7 

Sơ yếu lý lịch có xác nhận 

của cơ quan quản lý cán 

bộ hoặc xác nhận của 

chính quyền địa phương 

01  

4 
Bằng tốt nghiệp trung 

cấp/cao đẳng 
01 01 8 

Ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, 

ngày sinh ở mặt sau ảnh) 
04  

II. Các giấy tờ khác: 

1. Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn về Trường ĐHYD Hải Phòng. 

2. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng (Giấy chuyển sinh hoạt Đảng về Đảng bộ Trường 

ĐHYD Hải Phòng, thẻ Đảng). 

3. Để đăng ký tạm trú, anh(chị) cần nộp các giấy tờ sau: 

- Phiếu khai báo nhân khẩu (theo mẫu của cơ quan công an) có xác nhận của công an 

địa phương nơi đăng ký thường trú; 

- Giấy thay đổi nhân khẩu; 

- Bản photo giấy báo nhập học, bản photo chứng minh nhân dân (bản chính để đối 

chiếu). 

Ghi chú: Các giấy tờ phải ghi đúng họ, tên, chữ đệm, ngày sinh như hồ sơ đăng ký xét 

tuyển đại học và cho vào túi đựng hồ sơ có đề tên ở ngoài.  


