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    TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 1560 /TB-HĐTS                      Quảng Bình, ngày 22 tháng 9 năm 2021 

 
 THÔNG BÁO 

Hoàn thiện hồ sơ nhập học  

đối với thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng chính quy theo phương thức xét  

kết quả điểm thi THPT năm 2021 (đợt 1)  

 

Căn cứ kết quả trúng tuyển và Kế hoạch tuyển sinh năm 2021, do tình hình diễn 

biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình, Hội đồng tuyển 

sinh thông báo đến thí sinh trúng tuyển trình độ đại học, cao đẳng chính quy theo 

phương thức xét kết quả điểm thi THPT năm 2021(đợt 1) hoàn thiện  hồ sơ nhập học, 

cụ thể như sau: 

I. Về hồ sơ nhập học của Thí sinh bao gồm: 

1. Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Trừ 

những Thí sinh đã gửi bản chính (bản gốc) xác nhận nhập học trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện cho Trường ĐHQB). 

2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (02 bản photocopy công chứng). 

3. Học bạ trung học phổ thông (02 bản photocopy công chứng). 

4. Giấy khai sinh (02 bản photocopy công chứng). 

5. Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có): 2 bộ. 

II. Về chuyển khoản học phí qua ngân hàng: (Nhà trường tạm thu). 

Tên tài khoản: Trường Đại học Quảng Bình 

Số tài khoản: 53110000399799 Tại Ngân hàng BIDV Quảng Bình 

Số tài khoản: 0311006666789 Tại Ngân hàng Ngoại thương Quảng Bình. 

Nội dung chuyển tiền:  Họ và Tên _LớpK63, Ngành…._Nộp học phí  

(Ví dụ: Nguyễn A_Lớp_K63_Ngành Kế toán_Nộp học phí ) 

TT Ngành đào tạo Mã ngành Học phí  

1 ĐH Ngôn ngữ Anh 7220201 3.910.000 

2 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 3.910.000 

3 ĐH Quản trị kinh doanh 7340101 3.910.000 

4 ĐH Kế toán 7340301 3.910.000 

5 ĐH Kỹ thuật phần mềm 7480103 4.665.000 

6 ĐH Công nghệ thông tin 7480201 4.665.000 

7 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 3.910.000 
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II. Thời gian, hình thức và địa điểm gửi hồ sơ nhập học: 

- Hình thức: Thí sinh có thể nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại 

Trường ĐHQB. 

- Thời gian: đến 17h00 ngày 10/10/2021 (theo dấu đường bưu điện). 

- Địa chỉ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Quảng Bình, số 312 Lý Thường Kiệt – 

Bắc Lý – Đồng Hới – Quảng Bình, Điện thoại: 0941100005./. 
 

Nơi nhận: 

- BGH Nhà trường; 

- HĐTS; 

- Các đơn vị; 

- Lưu VT; ĐT. 

 TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

     (Đã ký) 
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