HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ – IN PHIẾU HỒ SƠ NHẬP HỌC ONLINE
Dành cho Tân Sinh viên khóa 2020
• Bước 1: Đăng nhập
− Sinh viên truy cập vào hệ thống: http://hoso.ou.edu.vn/2020hb
− Tên đăng nhập và mật khẩu sẽ được nhà trường cung cấp khi công bố danh sách

trúng tuyển.
− Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đăng nhập và dữ liệu nhập.

• Bước 2: Đăng nhập và nhập dữ liệu thông tin cá nhân sinh viên.
➢ Nhập mã số sinh viên và mật khẩu được nhà trường thông báo đến sinh
viên trúng tuyển.

a) Mục thông tin cá nhân:
-

Tân sinh viên chuẩn bị tập tin (file dạng jpg hoặc png) ảnh thẻ 3x4 để upload lên
hệ thống (Sv mặc áo có cổ và phông nền chụp màu trắng).

-

Sinh viên click chọn nơi sinh, dân tộc, tôn giáo

-

Nhập thông tin CMND hoặc CCCD.

-

Nhập thông tin ngày vào Đoàn hoặc Đảng (nếu có).

b) Mục thông tin tốt nghiệp,
- Nếu sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 chỉ có giấy chứng
nhận tốt nghiệp tạm thời, sinh viên không nhập mục thông tin văn bằng.
- Nếu sinh viên đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2019 trở về trước, sinh viên
phải nhập thông tin trên văn bằng THPT: năm tốt nghiệp; mục số hiệu văn bằng;
ngày cấp; nơi cấp.

c) Mục thông tin liên lạc:
➢ Hộ khẩu thường trú:
− Ô đầu sinh viên nhập của hộ khẩu thường trú (theo sổ hộ khẩu) bao gồm: số nhà,

tên đường, khu phố, ấp, tổ…
Ví dụ: 08 Nguyễn Văn Tráng hoặc Khu 3, ấp 4
− Ô thứ 2 click chọn: Phường, Xã, Thị trấn.

Ví dụ: Phường 10 hoặc Thị trấn Tịnh Biên hoặc Xã Phước Thạnh.
− Ô thứ 3 Click chọn Thành phố, tỉnh: chọn số tỉnh thành hoặc thành phố.

− Ô thứ 4 click chọn Quận, Huyện: chọn số quận huyện.

Lưu ý: Nếu địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc giống nhau thì nhập địa chỉ liên
lạc giống địa chỉ thường trú.
➢ Địa chỉ liên lạc:
− Ô đầu sinh viên nhập của hộ khẩu thường trú (theo sổ hộ khẩu) bao gồm: số

nhà, tên đường, khu phố, ấp, tổ…

Ví dụ: 08 Nguyễn Văn Tráng hoặc Khu 3, ấp 4
− Ô thứ 2 click chọn: Phường, Xã, Thị trấn.

Ví dụ: Phường 10 hoặc Thị trấn Tịnh Biên hoặc Xã Phước Thạnh.
− Ô thứ 3 Click chọn Thành phố, tỉnh: chọn số tỉnh thành hoặc thành phố.

d) Mục thông tin gia đình:
− Sinh viên nhập thông tin gia đình họ tên cha mẹ, số điện thoại liên lạc.

e) Mục xét miễm giảm ngoại ngữ không chuyên:
− Nhà trường sẽ xét miễn giảm môn học cho sinh viên đã có những chứng chỉ sau :
+ TOEIC
+ TOEFL ITP
+ TOEFL iBT
+ IELTS
+ Cambridge English Language Assessment
− Sinh viên click vào chứng chỉ đã có và nhập kết quả điểm trên chứng chỉ để phòng
Quản lý đào tạo xét miễn giảm môn học.

f) Mục đăng ký bảo hiểm y tế:
− Chú ý: Các bạn tân sinh viên khóa 2020 nếu đã có thẻ BHYT vui lòng nhập thông tin
thẻ vào hệ thống nhập học online và photo thẻ nộp lại cho nhà trường vào ngày làm thủ
tục nhập học. Nhà trường sẽ xét miễn giảm và hoàn tiền BHYT cho các bạn sau. Các
bạn có thể xem thông báo tại trạm y tế trên website của trường để biết thêm chi tiết.

− Bảo hiểm y tế (BHYT) là phần bắt buộc cho tất cả các sinh viên thuộc hệ chính quy.

Yêu cầu các bạn click xem bệnh viện trong danh sách và chọn nơi khám thuận tiện nhất
cho các bạn.

g) Mục khảo sát sinh viên:
- Nhà trường mong muốn khảo sát lý do tân sinh viên chọn học tại trường Đại học Mở
TP. Hồ Chí Minh để có thể tổ chức công tác phục vụ đào tạo của nhà trường ngày
càng tốt hơn (có thể chọn nhiều câu trả lời trong mỗi phần).

• Bước 3: Hoàn thành dữ liệu nhập hồ sơ
− Sinh viên muốn xem lại thông tin nhập của mình click chuột vào phần xem trước

phiếu thông tin. Hệ thống sẽ hiện ra bản nháp để sinh viên kiểm tra lại thông tin nhập,

sinh viên không in bản nháp này để nộp khi làm thủ
thục nhập học.

− Sau khi đã hoàn thành việc kiểm tra thông tin hồ sơ đã nhập, sinh viên click chọn vào

nút

Lưu hồ sơ ở bên dưới.

− Sinh viên in PHIẾU THÔNG TIN SINH VIÊN ký tên và ghi rõ họ tên đem theo

phiếu này khi đến làm thủ tục hồ sơ nhập học theo lịch hẹn của Trường.
− Sau khi nhập học online hoàn tất, Tân sinh viên in Phiếu thông tin đóng tiền nhập học

qua ngân hàng và đóng tiền nhập học theo hai phương thức sau (trước khi làm thủ tục
nhập học chính thức tại trường)

➢ Thí sinh đến Trường (Số 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh) hoàn tất thủ tục
nhập học.
➢ Thời gian:08h00 đến 11h00 và 13h30 đến 16h30, từ ngày 4/9/2020 đến hết ngày
08/9/2020.

