
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
5 HỌC KỲ DÀNH CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT
KÝ KẾT VỚI TDTU NĂM 2020

HỒ SƠ BAO GỒM
Phiếu đăng ký xét tuyển;
Bản photo (có chứng thực) học bạ THPT hoặc Bảng điểm có 
xác nhận của Trường THPT;
Bản photo CMND/CCCD;
Nộp chi phí xét tuyển: 30.000 đồng/phương thức;
Bản photo (có chứng thực) các hồ sơ minh chứng ưu �ên 
(nếu có).

ĐỊA CHỈ NỘP HỒ SƠ
Phòng đại học (A005),
Trường đại học Tôn Đức Thắng,
Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM

Thí sinh có dự thi năng khiếu/Năng lực �ếng Anh nộp hồ sơ 
trực �ếp hoặc chuyển theo bưu điện về TDTU (chi phí tổ chức 
thi 300.000 đồng/đợt thi/nhóm môn)

Thí sinh phải hoàn thành đăng ký trực tuyến và nộp Phiếu 
đăng ký xét tuyển về TDTU mới được xác nhận đăng ký xét 
tuyển thành công.

Tra cứu trường THPT có ký kết với TDTU tại 
https://tracuutruongkyket.tdtu.edu.vn 

Thí sinh in phiếu đăng ký và gửi phiếu đăng ký
xét tuyển về TDTU theo 3 cách:

Thí sinh đăng nhập vào hệ thống xét tuyển để điều 
chỉnh nguyện vọng (nếu có); Thí sinh đăng ký 
ngành “Dược học” cập nhật học lực lớp 12.

Thí sinh kiểm tra thông �n đăng ký xét tuyển và 
phản hồi nếu có sai sót.

Hạn cuối nộp phiếu đăng ký xét tuyển về TDTU.

Dự kiến thi môn Vẽ hình họa mỹ thuật. 

Công bố kết quả sơ tuyển (trừ các khối 
ngành năng khiếu).

Thí sinh xác nhận nhập học online và nộp nộp Bản chính 
Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG 2020 và làm thủ 
tục nhập học (sau khi có kết quả tốt nghiệp THPT năm 
2020) theo thông báo của TDTU.

Công bố kết quả trúng tuyển chính thức sau khi đã có 
kết quả tốt nghiệp THPT năm 2020 (theo kế hoạch của 
Bộ GD&ĐT) theo thông báo của TDTU.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website:
https://xettuyen.tdtu.edu.vn15/4/2020 - 30/6/2020

Từ ngày 15/5/2020

Tra cứu trường THPT

Dự kiến từ
06/7 - 07/7/2020

Dự kiến 08/7/2020

Dự kiến 09/7/2020

Dự kiến 31/7/2020

Công bố kết quả 

Xác nhận
nhập học online 

Đợt 1 (ngày 18 - 19/7/2020)
Đợt 2 (ngày 21 - 22/8/2020)

Nộp trực �ếp tại trường THPT

Nộp trực �ếp tại TDTU 

Chuyển theo bưu điện

TDTU
student!

All I want
is to be a

** (Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển 05 Học kỳ 
nhưng không xác nhận nhập học online và không nộp Bản 
chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG 2020 theo thời 
gian quy định xem như từ chối nhập học).

HOTLINE:
1900 2024 - (028) 37 755 052


