
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VN Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc 

 Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2017 

GIẤY BÁO NHẬP HỌC 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-ĐHHHVN ngày 10 tháng 10 năm 2016 Trường Đại 
học Hàng hải Việt Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; 

Căn cứ Quyết định số 1818A/QĐ-ĐHHHVN ngày 09/10/2017 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc công nhận học viên cao học trúng tuyển đợt 2 
năm 2017, 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM THÔNG BÁO 
Anh (chị) :   Giới tính :  
Sinh ngày :   Tại:  
Cơ quan công tác :  
Đạt kết quả thi các môn :  

Đã trúng tuyển cao học ngành (CN):  
Khóa: 2017-2019;  Hình thức đào tạo: Không tập trung, thời gian đào tạo 24 tháng hoặc Tập 
trung, thời gian đào tạo 18 tháng.  

Kính mời Anh (chị) có mặt tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (số 484 Lạch 
Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng) để làm thủ tục nhập học, cụ thể: 
- Từ ngày 19/10/2017 đến hết ngày 02/11/2017:  

 + Nộp học phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (P.109, Nhà A1); 
 + Đăng ký hình thức đào tạo tại Viện đào tạo sau đại học (P.203, Nhà A6). 

- Lễ khai giảng: 15h00 ngày 04/11/2017, tại Phòng họp số 3 – Nhà A1 - Khu Hiệu bộ - 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. 

Mức học phí như sau:  
+ Học kỳ I:  1.200.000 đồng/tháng x 5 tháng = 6.000.000 đ. 
+ Các học kỳ tiếp theo: sẽ thông báo sau theo điều chỉnh của Nhà trường cho năm học 

2018-2019. 
(Yêu cầu học viên, khi làm thủ tục nhập học, phải nộp học phí cho học kỳ I). 
- Giấy tờ cần nộp: Khi tới nhập học, học viên cần phải nộp Quyết định cử đi học của cơ 
quan công tác (trừ các trường hợp thí sinh tự do). 
Lưu ý: Học viên có thể nộp tiền mặt trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (P.109, A1) hoặc có 
thể chuyển khoản theo số TK: 3712 cấp 1(Mã ĐVQHNS 1055675) mở tại kho bạc NN Hải Phòng 
(cần ghi rõ: đơn vị nhận tiền là Trường Đại học Hàng hải Việt Nam )./. 
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