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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 

THEO ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2020 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia 2020 theo quy định và 

hướng dẫn của Bộ GD&Đ, đăng ký tại các Trường THPT hoặc các điểm tiếp nhận 

hồ sơ của Sở GD&ĐT. 

- Nguyên tắc xét tuyển, điểm xét tuyển thực hiện theo Qui chế tuyển sinh đại học hệ 

chính qui hiện hành của Bộ GD&ĐT. Trong đó, Điểm xét tuyển (thang 40 điểm) là 

tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển (có môn nhân hệ số 2). 

- Đối với tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, TDTU chỉ sử dụng 

kết quả điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; không sử dụng kết quả miễn 

thi môn ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc) theo qui định tại Qui chế xét 

công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia; 

- TDTU không sử dụng điểm thi được bảo lưu theo qui định tại Qui chế xét công nhận 

tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển. 

- Thí sinh xét tuyển vào các ngành năng khiếu (Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ 

họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc) hoặc các tổ hợp xét tuyển có 

môn thi năng khiếu của ngành như Quản lý thể dục-thể thao, Golf, Quy hoạch vùng 

và đô thị phải tham gia thi môn năng khiếu do TDTU tổ chức để có đủ điểm xét 

tuyển. TDTU không sử dụng kết quả thi của các trường khác chuyển sang. 

- TDTU tổ chức thi các môn năng khiếu/Năng lực tiếng Anh: Vẽ trang trí màu, 

Vẽ hình họa mỹ thuật, Năng khiếu thể dục thể thao, Năng lực tiếng Anh 02 đợt tại 

cơ sở chính của Trường (chi tiết xem thông báo tại website: admission.tdtu.edu.vn).  

- Thí sinh xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh phải có Chứng chỉ 

IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương; hoặc phải dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh 

đầu khóa bằng Hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của TDTU 

để được xác nhận đủ điều kiện tiếng Anh theo học chương trình (trừ Ngành ngôn 

ngữ Anh phải có chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương). Trường hợp không đủ 

điều kiện tiếng Anh, thí sinh phải đăng kí học chương trình dự bị tiếng Anh. 

- TDTU dự kiến tổ chức thi năng khiếu đợt 1 (ngày 30 - 31/5/2020) và đợt 2 (ngày 

06 - 07/7/2020) 

 


