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 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /TB-ĐHKTL-ĐT 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 9 năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v hướng dẫn nhập học cho tân sinh viên Khóa 22  

 

Căn cứ kế hoạch số 57/ĐHKTL-ĐT ngày 15/8/2022 của Trường Đại học Kinh tế - Luật 

(UEL) về việc xác nhận nhập học và tiếp nhận hồ sơ nhập học khóa 2022. Phòng Đào tạo 

thông báo hướng dẫn nhập học cho tân sinh viên Khóa 22 như sau: 

1.  Các bước “Xác nhận nhập học” và “Nhập học online” 

Bước 1: Xác nhận nhập học 

 Từ 16/9/2022 đến 30/9/2022:  Tất cả thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên 

hệ thống của Bộ GD&ĐT: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn 

Lưu ý: thí sinh nên xác nhận nhập học trên hệ thống trực tuyến của Bộ GD&ĐT trước 

ngày 19/9/2022 và đến trường làm thủ tục trực tiếp theo lịch trình ở bước 4 bên dưới. 

Bước 2: Chuẩn bị các loại giấy tờ sau 

 Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2022 (có mã barcode);  

 Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT 2022 hoặc Bản sao Bằng tốt 

nghiệp THPT có công chứng (nếu tốt nghiệp trước năm 2022); 

 Bản gốc giấy báo điểm kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2022 (đối với thí 

sinh nhập học phương thức 4); 

 Bản sao Học bạ THPT (có chứng thực); 

 Bản sao Giấy khai sinh (có chứng thực); 

 Bản sao các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (có chứng thực) (nếu có) 

Ví dụ: Đối tượng 06 – nộp giấy chứng nhận con thương binh; 

 Bản sao các chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế (VD: TOEIC, IELTS,…) (nếu có); 

 Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng, sổ Đoàn (nếu có); 

 Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (có chứng thực). 

 Bản sao Quyết định cử đi học, chuyển ngành, xuất ngũ, phục viên (nếu có); 
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Bước 3:  Nhập học online (bắt buộc hoàn thành trước khi tiến hành Bước 4) 

- Ngày 18/9/2022, Nhà trường gửi tin nhắn SMS (đầu số UEL) có chứa thông tin tài 

khoản (email trường) và mật khẩu cho từng thí sinh trúng tuyển đến số điện thoại 

của thí sinh khi đăng ký xét tuyển. 

- Từ 19/9/2022 đến 20/9/2022: Tân SV truy cập website: https://nhaphoc.uel.edu.vn, 

đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu được cấp, xem hướng dẫn ở trang chủ và 

thực hiện theo từng bước.  

- Tân SV sử dụng điện thoại hoặc máy scan để chụp lại bản gốc của các loại giấy tờ 

nhập học đã chuẩn bị ở bước 2 để cập nhật hồ sơ trong mục khai báo thông tin. 

- Sau khi đã khai báo đủ các thông tin, thí sinh kiểm tra kỹ và nhấn “Lưu thông tin” 

để hoàn tất quá trình khai báo. Nhấn “In thông tin sinh viên” để in Phiếu thông 

tin sinh viên nộp cùng các hồ sơ ở bước 2 vào ngày nhập học trực tiếp tại Trường.  

Lưu ý:  

 Sau khi Nhà trường xác nhận hoàn thành xong bước 3, thí sinh sẽ chính thức trở 

thành Tân SV của UEL. Các thông báo tiếp theo Nhà trường sẽ gửi tân SV thông 

qua địa chỉ email mà Trường đã gửi tin nhắn SMS. 

 Nếu Tân SV cần in hình ảnh “Giấy báo trúng tuyển và gọi nhập học” (gọi tắt 

GBNH) để xử lý một số công việc thì có thể truy cập https://nhaphoc.uel.edu.vn, 

chọn mục “Tra cứu thông tin giấy báo nhập học”, chọn “In Giấy báo trúng tuyển và 

gọi nhập học” để tải hình ảnh GBNH. (Lưu ý: thí sinh phải được xác nhận hoàn 

thành xong bước 3 mới có thể sử dụng chức năng này). 

Bước 4:  Nộp hồ sơ nhập học trực tiếp 

 Từ 21/9/2022 đến 24/9/2022: Tân SV nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại Trường. Nhà 

trường sẽ gửi tin nhắn SMS khung thời gian nhập học chi tiết đến từng sinh viên. 

 Địa điểm: Không gian Khởi nghiệp & Ngoại ngữ, tầng trệt Toà B1, Trường Đại 

học Kinh tế - Luật, 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, P.Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP.HCM. 

 Thời gian nộp hồ sơ trực tiếp theo khung thời gian cụ thể như sau: 

Ngày Khoa Chương trình đào tạo Thời gian 

21/9/2022 

Kinh tế  

đối ngoại 

Kinh tế đối ngoại (402, 402C, 402CA) 7g30 – 9g00 

Kinh doanh quốc tế (408, 408C, 408CA) 9g00 – 11g30 

Kinh tế 
Kinh tế học (401, 401C) 12g00 – 13g30 

Kinh tế và Quản lý công (403, 403C) 13g30 – 15g00 

https://nhaphoc.uel.edu.vn/
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Ngày Khoa Chương trình đào tạo Thời gian 

22/9/2022 

Quản trị 

kinh doanh 

Quản trị kinh doanh (407, 407C, 407CA) 

Quản trị du lịch và lữ hành (415) 
7g30 – 9g00 

Marketing (410, 410C, 410CA) 9g00 – 11g30 

Luật kinh tế 

Luật kinh tế (501, 501C) 12g00 – 13g30 

Luật thương mại quốc tế  

(502, 502C, 502CA) 
13g30 – 15g00 

23/9/2022 

Kế toán – 

Kiểm toán 

Kế toán (405, 405C, 405CA) 7g30 – 9g00 

Kiểm toán (409,409C) 9g00 – 11g30 

Toán kinh tế Toán kinh tế (413, 413C, 413CA) 9g00 – 11g30 

Luật 

Luật dân sự (503, 503C, 503CA) 12g00 – 13g30 

Luật Tài chính – Ngân hàng  

(504, 504C, 504CP) 

Luật và Chính sách công (505) 

13g30 – 15g00 

24/9/2022 

Hệ thống 

thông tin 

Hệ thống thông tin quản lý (406, 406C) 

Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo (416C) 
7g30 – 9g00 

Thương mại điện tử (411, 411C, 411CA) 9g00 – 11g30 

Tài chính - 

Ngân hàng 

Tài chính – Ngân hàng (404) 12g00 – 13g30 

Tài chính – Ngân hàng (404C, 404CA) 

Công nghệ tài chính (414C) 
13g30 – 15g00 

 

2.  Cách thức đóng học phí: 

 Tân sinh viên xem mức học phí trên Giấy báo nhập học, sau đó truy cập trang:  

https://nhaphoc.uel.edu.vn (xem mục “Thanh toán học phí online”) để thực hiện 

đóng học phí online. 

 Xem chi tiết hướng dẫn đóng học phí tại trang: https://bit.ly/3BeUNMz 

 Thời gian đóng học phí: bắt buộc thực hiện trước khi nhập học trực tiếp tại Trường.  

 Tân sinh viên cần cập nhật hình ảnh minh chứng xác nhận đóng tiền học phí trên 

trang https://nhaphoc.uel.edu.vn (mục “Upload Hồ sơ”). 

 Trong quá trình đóng tiền, nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên và gia đình liên hệ 

Phòng Tài chính – cô Đặng Thị Tuyết An, số điện thoại 028.37244555 (số nội bộ 

6321), email: thacmachocphi@uel.edu.vn để được hỗ trợ. 

https://nhaphoc.uel.edu.vn/
https://nhaphoc.uel.edu.vn/
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3. Hướng dẫn học ngoại ngữ 

  Tất cả tân SV Khóa 22 (chưa có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định còn giá trị 

trong 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ nhập học) đều phải tham gia đánh giá năng lực ngoại 

ngữ đầu vào. Căn cứ vào kết quả, Trường sẽ xếp lớp học tiếng Anh theo cấp độ. Cụ thể, tân 

SV xem thêm tại các thông báo dưới đây: 

 Thông báo về kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào: https://bit.ly/3QHdoq4 

 Hướng dẫn học Ngoại ngữ dành cho Khoá tuyển sinh 2022: https://bit.ly/3QIat0z 

4.  Đăng ký nội trú tại Ký túc xá 

  Tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật được bố trí ở Ký túc xá ĐHQG-HCM. 

  Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến (online) trên website: http://svktx.vnuhcm.edu.vn/ 

5.  Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc 

NỘI DUNG ĐƠN VỊ THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Tài khoản, mật khẩu email 

đăng nhập trang nhập học, 

MyUEL 

Phòng Công 

nghệ thông tin 

 Điện thoại: (028)37244555 / 6621 

 Email: cntt@uel.edu.vn  

 Fanpage: fb.com/cntt.uel.edu.vn 

Học phí 
Phòng  

Tài chính 

 Điện thoại: (028)37244555 / 6321 

 Email: thacmachocphi@uel.edu.vn 

Hồ sơ, xác nhận tình trạng 

nhập học  
Phòng Đào tạo 

 Điện thoại: (028)37244555 / 6311 

 Email: phongdaotao@uel.edu.vn 

 Fanpage: fb.com/PDT.UEL 

Tư vấn nhập học trực tuyến Phòng  

Tuyển sinh và 

Công tác sinh 

viên 

 Điện thoại: (028)37244550 

 Hotline: 0888.247.669 

 Email: tuvantuyensinh@uel.edu.vn 

 Fanpage: fb.com/tuyensinh.uel.edu.vn 

Chế độ chính sách, miễn 

giảm học phí, ký túc xá, 

BHYT, khám sức khỏe 

 Điện thoại: (028)37244555 / 6331 

 Email: phongctsv@uel.edu.vn 

 Fanpage: fb.com/UELASA 

Sinh hoạt Đảng, Đoàn 

TNCS HCM 

Văn phòng 

Đoàn – Hội 

 Điện thoại: (028)37244555 / 6391 

 Email: doanhoi@uel.edu.vn 

 Fanpage: fb.com/youth.uel 

Thi xếp lớp ngoại ngữ 

Trung tâm 

Ngoại ngữ - 

Tin học 

(CFIS) 

 Hướng dẫn thi xếp lớp: 0939.873.768 

(Cô Trang) 

 Hướng dẫn học Ngoại ngữ: 0818.666.246 

(Cô Hân) 

 Email: ttnnth@uel.edu.vn 

https://bit.ly/3QIat0z
http://svktx.vnuhcm.edu.vn/
mailto:cntt@uel.edu.vn
mailto:thacmachocphi@uel.edu.vn
mailto:phongdaotao@uel.edu.vn
mailto:tuvantuyensinh@uel.edu.vn
mailto:phongctsv@uel.edu.vn
mailto:doanhoi@uel.edu.vn
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  Để nhận được các thông báo mới nhất từ Trường Đại học Kinh tế - Luật, sinh viên quét 

mã QR dưới đây để tham gia các trang thông tin chính của Trường.  

 

  

Zalopage Trường ĐH Kinh tế - Luật Fanpage Trường ĐH Kinh tế - Luật 

 

 

     Nơi nhận:          

- BGH (để báo cáo); 

- Các đơn vị liên quan (để phối hợp); 

- Tân sinh viên K22 (để thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐT. 

                                                                                  

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

(đã ký) 

 

Trần Tân Anh Phương 

 


