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DỰ KIẾN - HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 05 HỌC 
KỲ DÀNH CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT KÝ KẾT VỚI 

TDTU NĂM 2022 

(1) Thí sinh tra cứu trường THPT mà thí sinh đang học thuộc trường THPT có ký kết 

với TDTU hay chưa ký kết tại website: https://tracuutruongkyket.tdtu.edu.vn  

(2) Từ ngày 15/04 - 15/06/2022, Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website: 

https://admission.tdtu.edu.vn hoặc https://xettuyen.tdtu.edu.vn 

 Thí sinh xét tuyển ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời 
trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc; tổ hợp có môn năng khiếu của ngành Golf, 
Quản lý thể dục thể thao, Quy hoạch vùng và đô thị phải dự thi bổ sung môn năng 

khiếu tương ứng với tổ hợp xét tuyển do TDTU tổ chức tại website: 
https://thinangkhieu.tdtu.edu.vn để đủ điều kiện xét tuyển. Thí sinh có thể dự 
thi cả 2 đợt thi năng khiếu để dùng điểm cao nhất của 2 đợt thi xét tuyển 
(đợt thi 1 dự kiến ngày 11-12/06/2022; đợt thi 2 dự kiến trong 7/2022). TDTU 
không nhận điểm thi năng khiếu của các Trường khác chuyển sang. 

 Thí sinh xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh phải có Chứng 
chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (có giá trị từ ngày 
01/10/2020 và còn giá trị đến ngày 01/10/2022); Thí sinh không có chứng chỉ 

tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên còn thời hạn theo quy định 
của TDTU phải đăng ký dự thi Năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức (trừ ngành 
Ngôn ngữ Anh chỉ nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định) tại website: 
https://thinangkhieu.tdtu.edu.vn. Thí sinh có thể dự thi cả 2 đợt thi năng lực 
tiếng Anh để dùng điểm cao nhất của 2 đợt thi xét tuyển (đợt thi 1 dự kiến 
ngày 11-12/06/2022; đợt thi 2 dự kiến trong 7/2022). Trường hợp thi mà không 
đạt điều kiện tiếng Anh, thí sinh phải đăng ký học chương trình dự bị tiếng Anh. 

Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và không dự thi 
Năng lực tiếng Anh sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đại 
học tiếng Anh. 

(3) Dự kiến từ 17 - 18/06/2022: Thí sinh đăng nhập vào Hệ thống đăng ký xét tuyển 

của TDTU để điều chỉnh nguyện vọng (nếu có). Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành 

Dược học cập nhật học lực lớp 12 để đủ điều kiện xét tuyển. 

(4) Trước 17h00 ngày 18/06/2022: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình Đại 

học bằng tiếng Anh có chứng chỉ tiếng Anh theo quy định nộp bản photo chứng 

chỉ Anh quốc tế về TDTU. 

(5) Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống đăng ký tuyển sinh của Bộ 

GD&ĐT (đăng ký theo mã ngành và phương thức xét thống nhất với mã đã đăng ký 

trên hệ thống của TDTU, mã này được Trường cung cấp cho thí sinh trước thời gian 

Bộ GD&ĐT mở hệ thống đăng ký xét tuyển đại học cho thí sinh đăng ký trực tuyến).  

(6) Thời gian công bố kết quả trúng tuyển chính thức (sau khi lọc ảo chung) theo kế 

hoạch của Bộ GD&ĐT.  

Thông tin liên hệ: Thí sinh có thể liên hệ qua đường dây nóng 19002024 hoặc số điện 

thoại (028) 37 755 052, (028) 37 755 051; Email: tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn để được 

hỗ trợ. 


