
 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH  
DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS NĂM 2019 - ĐỢT 3 

(Đối với Thí sinh thuộc đối tượng 1 và 2) 
 

 
1. Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ và điều chỉnh thông tin xét tuyển 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 8/7/2019 hết ngày 09/8/2019; 

- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Trước 17h00, ngày 13/8/2019; 

- Điều chỉnh thông tin xét tuyển: Sau khi in phiếu, thí sinh sẽ không được điều chỉnh thông 

tin cho đến khi mở đợt điều chỉnh từ 10/8 - 11/8/2019 (thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển 

không cần in lại phiếu đăng ký xét tuyển sau khi điều chỉnh); 

- Thí sinh kiểm tra thông tin ĐKXT và phản hồi nếu có sai sót: trước 17h00 ngày 12/8/2019;  

- Thí sinh tra cứu tại http://xettuyenduhoc.tdtu.edu.vn để cập nhật tình trạng đăng ký và nộp 

hồ sơ xét tuyển của thí sinh. 

2. Cách thức đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển  

2.1. Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến 

- Thí sinh tra cứu danh mục Trường THPT được ưu tiên xét tuyển thẳng và đăng ký xét tuyển 

trực tuyến tại: http://xettuyenduhoc.tdtu.edu.vn; 

- Sau khi đăng ký thành công, thí sinh được cấp 01 tài khoản (Tên đăng nhập: CMND; Mật 

khẩu mặc định: ngày tháng năm sinh); 

- Thí sinh dùng tài khoản được cấp đăng nhập lại vào http://xettuyenduhoc.tdtu.edu.vn; 

- Thí sinh kiểm tra các thông tin đăng ký, điều chỉnh các thông tin đăng ký (nếu có sai sót); 

- Thí sinh in phiếu đăng ký xét tuyển (sau khi in phiếu, Thí sinh sẽ không được điều chỉnh 

thông tin cho đến khi hệ thống mở đợt điều chỉnh). 

Lưu ý: Khi đăng ký xét tuyển, thí sinh phải hoàn thành đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ 

đăng ký xét tuyển về TDTU. 

2.2. Bước 2: Nộp hồ sơ xét tuyển 

Sau khi đăng ký trực tuyến thành công ở bước 1, thí sinh phải hoàn tất bước gửi hồ sơ xét 

tuyển về TDTU. Hồ sơ của thí sinh được xem là hợp lệ và Thí sinh chính thức có tên trong 

danh sách được xét tuyển khi trạng thái hồ sơ trên hệ thống được cập nhật “Đã nhận được 

hồ sơ”.  

 

 



Hồ sơ xét tuyển gồm có: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển của TDTU (in ra từ hệ thống đăng ký xét tuyển của TDTU); 

- Một trong các loại giấy tờ sau: Bản photo công chứng học bạ THPT hoặc Giấy xác nhận kết 

quả học tập THPT (bảng điểm) hoặc sổ điểm các năm học lớp 10, 11, 12 (HK1); 

- Bản photo công chứng Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; 

- Bản photo chứng chỉ IELTS ≥ 5.5 (hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương quy định 

tại Phụ lục 11) còn thời hạn. 

Tất cả các giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ 

Địa chỉ nộp hồ sơ: Thí sinh gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp 

tại Khoa giáo dục quốc tế (F602), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, 

P.Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. 

3. Chi phí đăng ký xét tuyển 

- Chi phí đăng ký xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT: 30.000 đồng/hồ sơ. 

- Thông tin chuyển khoản chi phí tuyển sinh (nếu nộp qua bưu điện) như sau: 

+ Tên tài khoản: Trường đại học Tôn Đức Thắng 

+ Số tài khoản: 007.100.0973022 

+ Tên ngân hàng: NH TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh TP. HCM 

+ Nội dung nộp tiền: Thu hộ chi phí TSDH2019 _Họ tên TS_Số CMND TS 

 (VD: Thu hộ chi phí TSDH2019_Nguyễn Văn A_123456789 

Lưu ý: Thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện cần đính kèm bản photo biên nhận nộp chi phí xét 

tuyển. 

4. Thời gian công bố kết quả xét tuyển:  

- Từ 17h00 ngày 15/8/2019 trên website: http://admission.tdtu.edu.vn; 

- Căn cứ theo kết quả trúng tuyển được công bố trên website, thí sinh trúng tuyển đăng nhập 

vào hệ thống http://xettuyenduhoc.tdtu.edu.vn bằng tài khoản đã được cấp để “Xác nhận 

nhập học” từ ngày 18-19/8/2019 nếu thí sinh có nguyện vọng nhập học vào TDTU; 

- Thí sinh nộp bản chính nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019 

(nếu có) và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản photo công chứng bằng tốt 

nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2018 trở về trước); mang theo bản 

chính học bạ THPT để đối chiếu; nhận Thư mời nhập học và làm thủ tục nhập học dự 

kiến từ ngày 22/8/2019 đến 17h00 ngày 25/8/2019 trực tiếp tại TDTU. 


