
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỢT 3 

Năm học 2022 - 2023 

I 
HỒ SƠ NHẬP HỌC (Đối với các thí sinh nộp hồ sơ 

trực tuyến) 
Hướng dẫn thực hiện 

1 

Bằng tốt nghiệp 

- Nếu thí sinh tốt nghiệp trước năm 2022 thì nộp bằng 

tốt nghiệp. 

- Nếu thí sinh tốt nghiệp năm 2022 thì nộp giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm thời. 

Bản photo có công chứng 

2 Học bạ  Bản photo có công chứng 

3 Bản sao giấy khai sinh Bản sao có dấu đỏ 

4 4 ảnh 3 x 4 Ảnh chụp không quá 6 tháng 

II CÁC KHOẢN PHÍ (nộp tại Phòng Tài chính – Kế toán) 

1 Học phí trình độ cao đẳng năm học 2022 – 2023 (dự kiến) 

a Nhóm 1: 8.500.000 đồng 

Đối với các ngành, nghề: Quản trị mạng máy tính, Lập trình máy tính, Kỹ thuật sửa chữa 

lắp ráp máy tính, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh - ĐHKK, 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ ô tô, Cơ điện tử, May thời 

trang, Quản trị nhà hàng, Quản trị du lịch MICE.  

b Nhóm 2: 7.000.000 đồng 

Đối với các ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán HCSN 

c Nhóm 3: được xét giảm 70% học phí (số tiền phải đóng): 2.550.000 đồng 

Đối với các ngành, nghề: Kỹ thuật xây dựng, Hàn, Lắp đặt thiết bị cơ khí, Cắt gọt kim loại 

2 
Học phí trình độ trung cấp: học sinh TN.THCS học trình độ trung cấp được miễn 

học phí tất cả các nghành, nghề 

3 Lệ phí 

a Khám sức khỏe lần đầu: 120.000 đ/1 HSSV 
Nhà trường sẽ tổ chức khám sức 

khỏe khi HSSV nhập học ổn định 

b 

Bảo hiểm 

- BH y tế: 140.805 đ/HSSV/ 03 tháng cuối năm 

- BH tai nạn: 100.000 đ/HS/năm học/12 tháng   

 

c Ký túc xá (nếu HSSV có nhu cầu): 

Liên hệ số điện thoại: 02966.251633, 0919.460367 

(thầy Nhất) hoặc 0397714870 (thầy Sang) 

HSSV đóng lệ phí và các khoản 

phí khác khi nhận phòng ở tại ký 

túc xá 

 

* Ghi chú: Sau khi nhận giấy báo nhập học, HSSV sẽ xem danh sách 

lớp và giáo viên chủ nhiệm tại bảng niêm yết. 

* Mọi thông tin cần thiết vui lòng liên hệ bộ phận tuyển sinh, số điện thoại 

02963.852.538 hoặc phòng Đào tạo - NCKH, số điện thoại 02963.855.009 

 


