TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
HƯỚNG DẪN THÍ SINH TỰ NHẬP HỌC

Để nhập tiến hành nhập học trực tuyến vào hệ chính quy khóa 66, Trường Đại học Lâm
nghiệp sử dụng 2 hình thức nhập học:
1. Thí sinh tự nhập học
2. Nhà trường hỗ trợ nhập học
Tài liệu này sẽ hướng dẫn chi tiết các thủ tục và các bước để thí sinh đã trúng tuyển chủ
động tiến hành hoạt động tự nhập học trên hệ thống của Nhà trường.
I. CHUẨN BỊ VÀ CHỤP ẢNH GIẤY TỜ CẦN THIẾT
1.1. Giấy tờ cần chuẩn bị để nhập học trực tuyến
Đây là các giấy tờ Nhà trường sẽ sử dụng để kiểm tra sau khi thí sinh đã hoàn thành
bước nộp hồ sơ nhập học trên hệ thống và đối chiếu với bản cứng khi sinh viên đến trường học
tập. Các giấy tờ cần thiết gồm:
1. Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời): Bản chính.
2. Học bạ THPT (Bản chính).
3. Giấy chứng nhận điểm thi THPT năm 2021 (bản chính).
4. Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc Chứng minh nhân dân (CMND).
5. 01 ảnh hồ sơ (kích thước 3x4cm hoặc 4x6cm).
6. Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
1.2. Chụp ảnh và lưu trữ các giấy tờ cần thiết
Do hệ thống sẽ yêu cầu thí sinh tải bản chụp các loại giấy tờ nêu trên trong quá trình tự
nhập học. Vì vậy, để quá trình nhập học không bị gián đoạn, yêu cầu thí sinh sử dụng điện
thoại chụp toàn bộ các loại tài liệu trên (riêng học bạ chỉ cần chụp trang năm lớp 12) và lưu trữ
vào 01 thư mục trên điện thoại hoặc máy tính. Ảnh chụp được để dạng *.jpg hoặc *.pdf

II. TÁC NGHIỆP NHẬP HỌC TRÊN HỆ THỐNG
Hệ thống nhập học trực tuyến đã được tối ưu hóa để thuận lợi cho thí sinh tiến hành
nhập học. Các bước tự nhập học cụ thể như sau:
2.1. Bước 1: Truy cập trang chủ tuyển sinh tại địa chỉ:
- http://tuyensinh.vnuf.edu.vn hoặc
- https://vnuf.edu.vn chọn mục TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
2.2. Bước 2: Thí sinh chọn mục “Thí sinh tự nhập học tại đây”

2.3. Bước 3: Nhập thông tin đăng nhập của thí sinh gồm:
- Địa chỉ email của bạn: Địa chỉ Email đã dùng để đăng ký nộp hồ sơ xét tuyển
- Mật khẩu đăng nhập: Mật khẫu đã được cấp qua Email sau khi nộp hồ sơ xét tuyển

* Chú ý: Trường hợp thí sinh không nhớ mật khẩu hoặc không tìm thấy e-mail thông
báo khi nộp hồ sơ có thể nhấn nút “Quên mật khẩu” để lấy lại mật khẩu. Sau khi nhấn nút
quên mật khẩu, thí sinh điền địa chỉ e-mail đã sử dụng để đăng ký xét tuyển vào và nhấn nút
“Gửi yêu cầu”.

Sau đó thí sinh kiểm tra e-mail của mình để lấy mật khẩu.
2.4. Bước 4: Sau khi đăng nhập thành công, thí sinh sẽ được chuyển đến trang “Nhập học
trực tuyến”
Để tác nghiệp bước này, thí sinh BẮT BUỘC phải cung cấp đủ ảnh chụp giấy tờ tương
ứng với các ô có gắn dấu * (*);

Thí sinh lần lượt tải ảnh chụp hồ sơ tương ứng với yêu cầu nội dung của các hộp trong
phần mềm. Với mỗi mục (hộp), thí sinh làm theo các bước:
+ Nhấn nút “Chọn ảnh chụp” và chọn các ảnh cần tải lên
+ Nhấn nút “Tải lên”

+ Nếu muốn thay đổi ảnh đã tải lên, thí sinh chọn ảnh cần thay đổi, nhấn nút “Xóa” và
lặp lại tải ảnh khác lên thay thế.
Sau khi đã hoàn tất việc tải ảnh chụp các tài liệu lên theo yêu cầu, thí sinh nhấn nút
“Gửi hồ sơ nhập học”.
2.5. Bước 5: Sau khi gửi hồ sơ, thí sinh sẽ được thông báo về tiền nhập học

Thí sinh tiến hành chuyển khoản tiền nhập học về Nhà trường theo hướng dẫn trên màn
hình và chụp lại ảnh biên lai hoặc chụp lại màn hình chuyển khoản trên điện thoại.
Trường hợp thí sinh không chuyển khoản online mà chuyển khoản ở ngân hàng thì hệ
thống vẫn sẽ bảo lưu bước công việc nhập học chưa hoàn thiện để thí sinh tiếp tục triển khai
trong lần đăng nhập kế tiếp.
Sau khi đã chuyển khoản tiền học, thí sinh nhấn nút “Xác nhận nộp phí nhập học” để
chuyển sang bước tiếp theo.
2.6. Bước 6. Tải ảnh chụp xác nhận nộp phí nhập học
Thí sinh tải ảnh chụp xác nhận nộp phí nhập học lên tương tự như Bước 4.

2.7. Bước 7. Nộp hồ sơ nhập học về Trường qua đường bưu điện
Thí sinh chuẩn bị đủ hồ sơ theo yêu cầu trong Giấy báo nhập học và gửi về Trường
Đại học Lâm nghiệp trong vòng 15 ngày kể từ ngày tự nhập học theo địa chỉ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
Sau khi đã gửi hồ sơ đi, thí sinh vào xác nhận bằng cách chọn mục “Đã nộp hồ sơ nhập
học về trường” và nhấn nút Xác nhận.

Khi nhận được thông báo chúc mừng thì nhấn nút xác nhận để Nhà trường nắm được
thí sinh đã gửi hồ sơ và hoàn thành quá trình tự nhập học.
Chúc bạn thành công./.

