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(Trường công lập thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 
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GIẤY BÁO NHẬP HỌC 
 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê trân trọng thông báo: 
 

Anh (chị):                                                       

Địa chỉ:                

Đã trúng tuyển vào hệ Cao đẳng chính quy khóa 17 của trường. Anh (chị) được lựa chọn các 

ngành học sau: 

1. Thống kê Doanh nghiệp  

2. Thống kê Kinh tế - Xã hội 

3. Kế toán  

4. Kế toán Doanh nghiệp 

5. Tài chính – Ngân hàng 

6. Tài chính Doanh nghiệp 

7. Kế toán Hành chính sự nghiệp 

8. Phiên dịch Tiếng Anh - Thương mại 

9. Tin học Ứng dụng  

10. Thiết kế trang Web 
 

11. Công nghệ Thông tin  

12. Hệ thống Thông tin kinh tế  

13. Logistics 

14. Quản trị Nhân lực  

15. Quản trị Kinh doanh 

 

Anh (chị) có thể đến đăng ký và làm thủ tục nhập học tại:   

Trung tâm Tuyển sinh, Hợp tác và Tư vấn – Trường Cao đẳng Thống kê 

Điện thoại: 0222.3821.713 – 0944.470.002 -  0912.721.184 - 0975.112.868 

*Hồ sơ nhập học cần mang theo: 

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THPT, BTTH. 

2. Học bạ (bản sao công chứng). 

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương. 

4. Bản sao giấy khai sinh. 

5. Các giấy tờ ưu tiên (nếu có). 

6. Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự ( đối với thí sinh nam). 

7. Kinh phí phải nộp khi nhập học: 

- Làm thẻ, sổ học tập: 50.000 đồng 

- Học phí theo quy định của Nhà nước đối với các trường công lập 

Kỳ 1: 780.000 đồng/tháng * 5 tháng = 3.900.000 đồng 

(Ngoài ra anh /chị không phải đóng thêm khoản nào khác) 

*Quyền lợi của sinh viên: Được hưởng chế độ chính sách về tín dụng của Nhà nước, được miễn giảm 

học phí nếu thuộc các đối tượng ưu tiên; được xét cấp học bổng theo quy định; khi tốt nghiệp được cấp Bằng cử 

nhân chính quy thuộc hệ thống văn bằng quốc gia, được giúp đỡ tìm việc làm tại các cơ quan, doanh nghiệp,… và 

được học liên thông lên Đại học chính quy tại trường./. 

                                                                         Bắc Ninh, ngày 18 tháng 2 năm 2021  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
     TS. Nguyễn Thị Huệ 
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