
 

I. Nhập học trực tuyến* 
Bước 1. Chuẩn bị nhập học: Sinh viên nộp kinh phí tạm thu khi nhập học: 1.000.000 đồng 

Nhà trường và nhận phiếu thu học phí. 
Bước 2. Kê khai hồ sơ nhập học: Truy cập địa chỉ: http://nhaphoconline.cfi.edu.vn, điền 
thông tin theo yêu cầu, nhận mã nhập học và phiếu xác nhận nhập học. 
Bước 3. Gửi hồ sơ nhập học về Trường: Hoàn thiện hồ sơ nhập học theo như giấy báo nhập 
học và nộp về Trường qua đường bưu điện theo địa chỉ:  

Phân hiệu Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh 
Phòng Quản lý Đào tạo 
Số: 296 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 
Hoặc có thể nộp khi đến học trực tiếp tại Trường. 

Bước 4. Xác nhận thông tin nhập học: Thí sinh có thể tra cứu hồ sơ nhập học của mình tại 
địa chỉ: http://nhaphoconline.cfi.edu.vn, tại mục “Danh sách hồ sơ nhập học” (Bản cứng 
hồ sơ được cập nhật chậm nhất 07 ngày sau khi thí sinh nộp xong).  
* Chú ý: Kinh phí nhập học nếu chưa hoàn thành lúc đăng ký nhập học trực tuyến có thể 
nộp bổ sung. 

II.  Các khoản kinh phí phải nộp 
1. Các khoản bắt buộc:   

Nội dung Số tiền 
Học phí kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (tạm thu) 3.500.000 đồng/học kỳ 
Bảo hiểm y tế 12 tháng (có hiệu lực từ tháng 01/2022) 563.220 đồng/năm 
Lệ phí khám sức khỏe 100.000 đồng/khóa học 
Thẻ sinh viên đa năng và tài liệu đầu khóa 116.780 đồng/khóa học 

Tổng cộng 4.280.000 đồng  
2. Các khoản không bắt buộc:   

Nội dung Số tiền 
Tiền ở nội trú 1 học kỳ (5 tháng) (nếu SV đăng ký ở KTX) 1.000.000  đồng/học kỳ 
Bảo hiểm thân thể (có hiệu lực sau 1 tháng) 30.000  đồng/năm 

Tổng cộng 1.030.000 đồng 

III. Chính sách ưu đãi cho sinh viên 
1. Sinh viên sẽ đóng học phí (Chuyển khoản hoặc trực tiếp) khi học tập trung tại Trường cho 
đến trước kỳ thi kết thúc học kỳ 1 (Học phí là phần còn lại sau khi đã trừ kinh phí tạm thu 
khi nhập học: 1.000.000 đồng); 
2. Thí sinh ở xa được miễn kinh phí KTX năm 1 (nếu đăng ký ở KTX và còn chỗ trống); 
3. Sinh viên được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách, học bổng khuyến khích học tập theo 
quy định hiện hành./. 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC 

về tài khoản của Nhà trường theo thông tin: 
- Chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm; 
- Số tài khoản: 56110000435072 tại Ngân hàng BIDV Đà Nẵng; 
- Nội dung nộp ghi rõ: Họ tên SV, Số CMND/CCCD/Kinh phí nhập học;
- Sau khi chuyển khoản thành công, thí sinh lưu lại thông tin chuyển khoản để nộp cho 


