HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG NHAPHOC.NEU.EDU.VN ĐỂ
XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN (online)
Vào Đại học chính quy năm 2021 (khóa 63)
Thí sinh cần thực hiện 4 bước như sau:
Bước 1. Tra cứu kết quả trúng tuyển
Bước 2. Điền hồ sơ sinh viên, Điền mã của giấy báo kết quả thi tốt nghiệp
Bước 3. Upload các file hồ sơ
Bước 4. Theo dõi kết quả xác nhận hồ sơ

BƢỚC 1. TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN
Thí sinh nhập đƣờng dẫn https://nhaphoc.neu.edu.vn. File hƣớng dẫn cũng đƣợc đính
kèm trong đƣờng link “Hƣớng dẫn điền thông tin trong trang nhập học” nhƣ trong ảnh
bên dƣới.

Thí sinh ấn vào nút “Chuyển sang tra cứu” để tra cứu kết quả tuyển sinh gồm các thông
tin mã sinh viên, ngành trúng tuyển, …
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Thí sinh đăng nhập vào trang Nhập học trực tuyến.

Tên tài khoản: là mã số sinh viên vừa tra cứu.
Mật khẩu: là số chứng minh nhân dân hoặc số căn cƣớc công dân (đã khai trong hồ sơ xét
tuyển kết hợp, tuyển thằng, dự bị đại học)
Sau khi đăng nhập thành công, trang nhập học mở hồ sơ cá nhân để thí sinh khai báo.
BƢỚC 2. ĐIỀN HỒ SƠ SINH VIÊN. ĐIỀN MÃ PHIẾU BÁO ĐIỂM
Sinh viên ấn vào tab Hồ sơ sinh viên.

Thí sinh điền tất cả các thông tin còn trống trong màn hình Hồ sơ sinh viên. Lƣu ý một số
điểm sau:
-

Sổ liên lạc điện tử: tùy chọn có thể đăng ký hoặc không đăng ký.
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-

Điền đầy đủ chính xác ô Chiều cao, cân nặng vì liên quan đến trang phục khi học
quân sự.
Mục Thông tin anh chị em ruột: hai ô nhập số anh chị e “Nam”, “Nữ”, cần điền là
số, ví dụ số 0, 1, 2, …

Điền ô mã phiếu báo điểm (ô thông tin quan trọng nhất)

Thí sinh điền chính xác mã phiếu báo điểm gồm dải 12 số ở góc trên bên tay phải của
giấy báo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia (dƣới dải mã vạch). Sau khi
điền xong tất cả các ô thông tin trong màn hình Hồ sơ sinh viên, ấn nút “Lƣu thông tin” ở
dƣới cùng màn hình. Đến đây là hoàn thành xong Bƣớc 2: Điền hồ sơ sinh viên; Điền mã
phiếu báo điểm.

BƢỚC 3. UPLOAD CÁC FILE HỒ SƠ.
Thí sinh mở tab “Danh sách các file đính kèm” (cạnh tab Hồ sơ sinh viên)
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Thí sinh tải lên các file hồ sơ trực tuyến nhƣ trong hình. Tải lên tất cả các file rồi ấn Lƣu
hồ sơ. Thí sinh hoàn thành Bƣớc 3.
BƢỚC 4. THEO DÕI KẾT QUẢ XÁC NHẬN HỒ SƠ
Thí sinh hàng ngày đăng nhập vào trang https://nhaphoc.neu.edu.vn, nếu hồ sơ đƣợc xét
duyệt, thí sinh sẽ thấy hiện ra thông báo “Chúc mừng bạn đã hoàn thành hồ sơ nhập học
online” ở ngay phía dƣới chữ “Hồ sơ sinh viên” (xem ảnh bên dƣới). Lúc này thí sinh
chính thức trở thành tân sinh viên của trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân.

Thí sinh kéo chuột đến cuối màn hình, ấn nút “In biên nhận”, tải file biên nhận hồ sơ về,
đọc thông tin trong file và đăng nhập vào Cổng thông tin Quản lý Đào tạo, địa chỉ
https://daihocchinhquy.neu.edu.vn để xem các thông tin về Chƣơng trình đào tạo, Lịch
học chính trị đầu khóa, thời khóa biểu, email trƣờng cấp, … Tài khoản đăng nhập vào
Cổng thông tin Đại học chính quy chính là tài khoản đăng nhập vào trang Nhập học.
Thí sinh ấn nút “Tải thƣ chúc mừng” để đọc thƣ chúc mừng Tân sinh viên của thầy Hiệu
trƣởng Nhà trƣờng.
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