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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

<Tp. Huế, ngày  14  tháng  7  năm 2020>

THƯ MỜI NHẬP HỌC CÓ ĐIỀU KIỆN

NĂM HỌC 2020

Thân gửi:< PHAN THỊ NGỌC NHI>

Xin chúc mừng bạn đã trúng tuyển và nhận được thư mời nhập học có điều kiện

của Trường Đại học Phú Xuân.

Nhà trường xin gửi đến bạn Thư mời nhập học và học bổng trị giá <

6.000.000đ> của 2 kỳ đầu tiên.

Thư mời này bao gồm các thông tin hướng dẫn về hồ sơ nhập học và cách thức

nộp học phí của Trường Đại học Phú Xuân.

Kính mong thí sinh và phụ huynh đọc kỹ các hướng dẫn này để xác định nhập

học và hoàn tất thủ tục nhập học.

Thay mặt Nhà trường, tôi nhiệt liệt chào đón và chúc bạn sẽ có những trải

nghiệm thú vị khi trở thành sinh viên Đại học Phú Xuân. Vui lòng liên hệ với chúng

tôi để được hướng dẫn cụ thể nếu bạn có thắc mắc gì về chương trình.

Thân mến,

<Chữ ký>

<TS. Hồ Thị Hạnh Tiên>

<Phó Hiệu trưởng
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CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC

TT
Tên hồ sơ Yêu cầu

1 Giấy báo trúng tuyển Bản gốc

2 Học bạ Trung học Phổ
thông/GDTX.

Bản sao công chứng

3 Giấy chứng nhận kết quả thi Tốt
nghiệp THPT

Bản gốc (nộp bổ sung sau)

4 Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT
tạm thời (đối với các bạn tốt
nghiệp năm 2020) hoặc bằng tốt
nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt
nghiệp các năm trước đó)

Bản sao công chứng (nộp bổ sung sau)

5 Các minh chứng xác nhận chế độ
ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có)

Bản sao công chứng (nộp bổ sung sau)

6 Giấy khai sinh Bản sao công chứng hoặc bản sao đã đối
chiếu với bảng gốc

7 04 ảnh chân dung (3x4) Ảnh chụp trong vòng 06 tháng
8 02 bản sao CMND Bản sao công chứng
9 Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự Đối với nam (nộp bổ sung sau)
10 Phiếu báo thay đổi nhân khẩu

(NK5)
Nếu không có hộ khẩu tại TP Huế (nộp bổ
sung sau)

11 Giấy chuyển sinh hoạt Đảng,
Đoàn

(nộp bổ sung sau)
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CÁC KHOẢN THU PHÍ KHI NHẬP HỌC

TT Khoản mục Số tiền Ghi chú

I Phí đăng ký nhập học, học
phí

1 Phí đăng ký nhập học
(Có thể nộp sau)

1.950.000 - Học phí Học kỳ quân đội (để
có chứng chỉ AN-QP), nếu thí sinh đã
có Chứng chỉ AN- QP thì phí này chỉ
phải đóng 950.000đ.

- Đồng phục Trường Đại học
Phú Xuân và các chi phí khác

2 Học phí học kỳ 1 (15 tín chỉ) 7.950.000

+ Cộng phí, học phí (I) 9.900.000
II Các khoản được

miễn/giảm/ưu đãi
Tùy vào các mức học bổng, ưu đãi thí sinh được
hưởng mà có mức đóng cụ thể nêu tai “Xác nhận
nhập học
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XÁC NHẬN NHẬP HỌC

1. Xác nhận nhập học: Thí sinh xác nhận sẽ tham gia nhập học đợt 1 bằng cách gởi

email xác nhận vào email: chieusinh@pxu.edu.vn với nội dung: XÁC NHẬN NHẬP

HỌC - Họ tên – Ngành - số điện thoại hoặc gọi hotline: 0234.730.6888 trước ngày

20/08/2020.

2. Cách thức nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc nộp qua bưu điện

về địa chỉ: PHÒNG TƯ VẤN- CHIÊU SINH – TRƯỜNG ĐAI HỌC PHÚ XUÂN – 176

Trần Phú- Phường Phước Vĩnh – TP Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thanh toán học phí HK1:

a. Số tiền thanh toán: 4.950.000đ (Trong đó: Học phí HK1 là: 7.950.000đ, giảm trừ học

bổng HK1 là: 3.000.000đ)

b. Thời hạn thanh toán học phí: Nộp học phí đợt 1 trước ngày 30/08/2020 với số tiền

4.950.000đ.

c. Hình thức nộp học phí: Thí sinh có thể nộp:

- Trực tiếp tại: PHÒNG TƯ VẤN- CHIÊU SINH – TRƯỜNG ĐAI HỌC PHÚ XUÂN

– 176 Trần Phú- Phường Phước Vĩnh – TP Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

- Hoặc chuyển khoản qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Phú Xuân
Số tài khoản: 112002652173. Ngân hàng: Viettinbank – CN Nam Thừa Thiên Huế
Nội dung: <họ tên>-<số CMND>-Hoc phi HK 1

Ví dụ: <Le thi Anh-1913456778-hocphi HK1>

mailto:chieusinh@pxu.edu.vn
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CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỌC BỔNG

TT Đối tượng thí sinh Mức học
bổng

Tương
đương

I Học bổng dành cho Cán bộ đoàn, cán bộ lớp
1 Bí thư, Phó bí thư Đoàn trường A2 10.000.000
2 Ủy viên Ban chấp hành đoàn trường A4 6.000.000
3 Bí thư Đoàn lớp, lớp trưởng A4 6.000.000
4 Ủy viên Ban chấp hành Đoàn lớp, Lớp phó B3 3.000.000
II Học bổng dành cho đối tượng ưu tiên
1 Con cán bộ, giáo viên công tác trong ngành giáo

dục tại thời điểm đăng ký nhập học B4 2.000.000

2 Bộ đội xuất ngũ B2 4.000.000
3 Con thương binh hạng 3, hạng 4 B3 3.000.000
4 Con thương binh hạng 1, hạng 2, con liệt sĩ B2 4.000.000
5 Thân nhân cán bộ giảng viên Trường Đại học Phú

Xuân (con, anh chị em ruột) A4 6.000.000

6 Anh chị em ruột của sinh viên đang theo học hoặc
cựu sinh viên đã tốt nghiệp Trường Đại học Phú
Xuân

B4 2.000.000

7 Tu sĩ (Tất cả các tôn giáo) A4 6.000.000
III Học bổng dành cho trường chuyên
1 Học sinh các lớp chuyên có học lực GIỎI, điểm

TB lớp 11 và HK1 lớp 12 đạt từ 23 điểm trở lên
theo tổ hợp môn xét tuyển

A4 6.000.000

2 Học sinh các lớp chuyên có điểm TB lớp 11 và
HK1 lớp 12 đạt từ 20 điểm trở lên theo tổ hợp môn
xét tuyển

B2 4.000.000

IV Học bổng dành cho học sinh đạt giải trong các
kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh

1 Học sinh đạt kết quả thi học sinh giỏi quốc gia từ
giải khuyến khích trở lên A1 12.000.000

2 Học sinh đạt kết quả thi học sinh giỏi cấp Tỉnh có
giải từ giải khuyến khích trở lên A3 7.000.000

V Học bổng dành cho học sinh không thuộc các
trường chuyên có kết quả học tập lớp 11 hoặc học

B2 4.000.000
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kỳ 1 lớp 12 đạt loại KHÁ trở lên hạnh kiểm Tốt,
có tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển là 24
điểm trở lên

VI Học bổng nhóm bạn: Nhóm đăng ký, nhập học
nhóm từ 5 bạn trở lên được hưởng học bổng 10%
toàn khóa. (10% cho mỗi bạn).

Ghi chú: Trường hợp thí sinh thỏa mãn điều kiện của 2 hoặc nhiều mức học
bổng/ưu đãi thì chỉ áp dụng mức học bổng/ưu đãi cao nhất. Mức học bổng này áp dụng
cho 02 học kỳ đầu tiên.
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