I. Các giấy tờ cần nộp khi nhập học
1. Lý lịch sinh viên theo mẫu của Bộ GD&ĐT (có xác nhận của chính quyền địa phương).
2. 01 bản sao có công chứng các giấy tờ sau kèm bản gốc để đối chiếu:
- Học bạ THPT.
- Bằng tốt nghiệp THPT, hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh
tốt nghiệp năm 2019.
- Giấy báo nhập học; giấy khai sinh.
- Sổ hộ khẩu đối với những thí sinh thuộc đối tượng dân tộc ở KV1 và thí sinh dân tộc nội
trú.
- Giấy tờ xác nhận đối tượng chứng nhận: con liệt sĩ, thẻ thương binh hoặc được hưởng
chính sách như thương binh của bản thân hoặc bố mẹ của thí sinh.
- Giấy chứng nhận đạt giải Quốc gia, Quốc tế.
3. Đối với nam sinh viên: nộp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận
đăng ký vắng mặt của Ban chỉ huy quân sự xã/phường cấp.
Tất cả các giấy tờ trên đều phải ghi đúng họ, tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh như
đã ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đại học và cho vào túi đựng hồ sơ có đề tên ở
ngoài.
Chú ý: - Những giấy tờ là bản sao có công chứng thời hạn không quá 6 tháng.
- Hồ sơ không trả lại sau khi kết thúc khóa học/thôi học vì bất cứ lý do gì (trừ giấy
nghĩa vụ quân sự đối với nam).
II. Đối với sinh viên ở ký túc xá: Nếu thí sinh thuộc diện chính sách xã hội được xếp ở Ký
túc xá cần nộp các giấy tờ sau: (01 bản phô tô và bản gốc để đối chiếu)
1. Đơn xin vào nội trú ký túc xá Đại học Y Hà Nội (Ban QL.KTX – ĐSSV cấp).
2. 01 bản sao Giấy báo nhập học.
3. 02 bản sao chứng minh thư nhân dân.
4. 01 bản sao giấy xác nhận đối tượng ưu tiên chính sách
5. 01 bản sao hóa đơn thu tiền ở nội trú ký túc xá.
6. 01 phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (xin tại địa phương nơi cư trú).
7. 01 bản khai nhân khẩu (Ban QL.KTX – ĐSSV cấp).
8. 03 cái ảnh 3x4 (ghi ngày tháng năm sinh, Y1, quê quán mặt sau ảnh).
III. Học phí nộp khi nhập học
1. Tiền học phí năm học 2019-2020: 1.300.000 đồng/tháng (Một triệu, ba trăm nghìn đồng). Mỗi năm
học 10 tháng.
Khi nhập học nộp 5 tháng (1.300.000đ x 5 tháng=6.500.000 đ).
2. Đối với sinh viên hệ Điều dưỡng chương trình tiên tiến: 2.860.000 đồng/tháng (Hai triệu, tám trăm
sáu mươi nghìn đồng). Mỗi năm học 10 tháng.
Khi nhập học nộp 5 tháng (2.860.000 đ x 5 tháng = 14.300.000 đ).
Phụ lục các nội dung thu khác:
1. Tiền bảo hiểm y tế: 141.000 đồng/3 tháng (Một trăm, bốn mươi mốt nghìn đồng).
2. Tiền bảo hiểm thân thể:
- Hệ bác sỹ: 360.000 đồng/khóa học (Ba trăm sáu mươi nghìn đồng cho cả khóa học).
- Hệ cử nhân: 240.000 đồng/khóa học (Hai trăm bốn mươi nghìn đồng cho cả khóa học).
3. Tiền khám sức khỏe và sổ y bạ vào trường: 40.000 đồng (bốn mươi nghìn đồng).
4. Tiền phục vụ thư viện ngoài giờ:
- Hệ bác sỹ: 180.000 đồng/khóa học (Một trăm tám mươi nghìn đồng cho cả khóa học).
- Hệ cử nhân: 120.000 đồng/khóa học (Một trăm hai mươi nghìn đồng cho cả khóa học).
5. Tiền hỗ trợ dạy học trực tuyến (eLearning): 60.000đ/10 tháng.

Phí hoạt động áp dụng công nghệ sinh trắc học trong đảm bảo an ninh và cải cách thủ tục dự thi:
Hệ bác sỹ: 90.000 đồng/khóa học (chín mươi nghìn đồng cho cả khóa học).
Hệ cử nhân: 60.000 đồng/khóa học (sáu mươi nghìn đồng cho cả khóa học).
Tiền ở ký túc xá E1,E2: 250.000 đồng/tháng (Hai trăm, năm mươi nghìn đồng)/tháng.
Khi nhập học nộp trước 5 tháng (250.000 đ/người x 5 tháng = 1.250.000 đồng).
Tiền ở ký túc xá 15 tầng: 330.000 đồng/tháng (Ba trăm, ba mươi nghìn đồng)/tháng.
Khi nhập học nộp trước 5 tháng (330.000 đ/người x 5 tháng = 1.650.000 đồng).
8. Tiền hồ sơ nội trú ký túc xá: 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng).
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