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

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại http://admission.tdtu.edu.vn từ ngày 08/7/2019 -

09/8/2019 

- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: trước 17h00, ngày 15/8/2019. 

- Điều chỉnh thông tin xét tuyển: ngày 12/8/2019 thí sinh đăng nhập vào Hệ thống đăng ký 

xét tuyển của TDTU để điều chỉnh nguyện vọng (nếu có), ngày 14/8/2019 thí sinh kiểm tra 

thông tin ĐKXT và phản hồi nếu có sai sót (thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển không cần in 

lại phiếu đăng ký xét tuyển sau khi điều chỉnh) 

2. Tra cứu tình trạng đăng ký và điều chỉnh thông tin về điểm xét tuyển 

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

nộp hồ sơ xét tuyển của thí sinh. 

- Thí sinh cần điều chỉnh thông tin về điểm xét tuyển vui lòng liên hệ Ban tuyển sinh qua số 

điện thoại 0935 035 270 hoặc (028) 37 755 108 để được hỗ trợ theo thời gian điều chỉnh 

thông tin xét tuyển tại mục 1. 

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

3.1. Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến 

- Thí sinh đăng ký trực tuyến tại: http://admission.tdtu.edu.vn  

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

- Sau khi kiểm tra chính xác, thí sinh in phiếu đăng ký  

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

Phiếu đăng ký xét tuyển về TDTU 

3.2. 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 theo 02 cách (nộp trực tiếp tại TDTU hoặc chuyển theo bưu điện), Hồ sơ 

gồm:  

 Phiếu đăng ký (In phiếu sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến và kí tên, không cần đóng 

dấu Trường THPT) 

 CMND/Thẻ căn cước công dân (bản photo công chứng)  

 Photo học bạ lớp 10, 11,12 có công chứng 


