
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2022 (DỰ KIẾN) 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục dành hơn 500 chỉ tiêu cho những thí sinh có nguyện vọng học 
tại TDTU được xét tuyển đợt bổ sung (đăng ký xét tuyển từ 03/10/2022 – 17h00 ngày 08/10/2022) 
như sau: 

- Chương trình tiêu chuẩn: ngành Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Bảo hộ lao 
động, Quy hoạch vùng và đô thị, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Golf. 

- Chương trình chất lượng cao: Thiết kế đồ họa, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật xây dựng. 

- Chương trình đại học bằng tiếng Anh: Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch), Tài 
chính ngân hàng, Kế toán (chuyên ngành kế toán quốc tế), Công nghệ sinh học, Kỹ thuật điều khiển và 
tự động hóa, Kỹ thuật xây dựng. 

- Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa: Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành), Kế toán, 
Luật, Kỹ thuật phần mềm, Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn); Marketing, 
Ngôn ngữ Anh. 

- Chương trình Liên kết quốc tế: Quản trị kinh doanh, Quản trị nhà hàng - khách sạn, Quản trị kinh doanh 
quốc tế, Kế toán, Tài chính và kiểm soát, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện - điện 
tử 

1. Đối tượng xét tuyển thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông: 

- Xét tuyển chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế: Xét theo kết quả học tập 
THPT 6HK và Xét theo kết quả thi THPT 2022 

- Xét tuyển chương trình đại học tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình tại Phân hiệu Khánh 
Hòa: Xét theo kết quả thi THPT năm 2022 

2. Điều kiện đăng ký xét tuyển, công thức tính điểm, nguyên tắc xét tuyển 

2.1. Xét tuyển theo kết quả điểm học tập THPT: Thí sinh xem chi tiết danh mục ngành và điều kiện xét 
tuyển (tại đây) 

2.2. Xét tuyển theo điểm thi THPT 2022: Thí sinh xem chi tiết danh mục ngành và điều kiện xét 
tuyển (tại đây) 

3. Nguyên tắc xét tuyển 

- Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển 01 nguyện vọng duy nhất. 

- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, điểm trúng tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

- Trường không sử dụng kết quả thi năng khiếu của trường khác để xét tuyển. 

- Thí sinh có thể sử dụng điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh đợt 1, đợt 2 của TDTU để xét tuyển vào 
chương trình đại học tiếng Anh và liên kết đào tạo quốc tế. 

4. Hồ sơ xét tuyển 

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của TDTU, thí sinh có thể tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 



- Mẫu phiếu đăng ký xét theo kết quả học tập THPT (tại đây) 

- Mẫu phiếu đăng ký xét theo kết quả thi THPT năm 2022 (tại đây) 

- Bản photocopy công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2022 (dành cho thí sinh đăng ký 
xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT) 

- Bản photocopy công chứng học bạ THPT (dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập 
THPT). 

- Bản photocopy công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có). 

- Bản photocopy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 (dành cho thí sinh đăng ký xét 
tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế) 

5. Cách thức nộp hồ sơ, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ, chi phí xét tuyển 

5.1. Cách thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại TDTU hoặc gửi bưu điện theo hình thức 
chuyển phát nhanh. 

5.2. Thời gian nộp hồ sơ: từ 03/10/2022 đến 17h00 ngày 08/10/2022.  

5.3. Địa chỉ nhận hồ sơ 

- Nhận hồ sơ trực tiếp:  

Phòng Đại học (A0005), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, 
TP. Hồ Chí Minh. 

Phân hiệu Khánh Hòa: Trường Đại học Tôn Đức Thắng Phân hiệu Khánh Hòa, Số 22 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. 

- Gửi hồ sơ qua bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đại học (A0005), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 
Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. 

5.4 Chi phí xét tuyển:  

- Chi phí xét tuyển 30.000 đồng/hồ sơ. 

- Chi phí tổ chức thi năng lực tiếng Anh: 300.000 đồng/hồ sơ 

- Thông tin chuyển khoản chi phí tuyển sinh 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) - CN TP. HCM 

+ Nội dung nộp tiền: Thu hộ chi phí TS2022 _Họ tên TS_Số CMND TS 

    (VD: Thu hộ chi phí TS2022_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/thi 
tuyển; Đồng thời chụp ảnh phiếu đăng ký xét tuyển gửi về email tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn 

6. Thời gian dự kiến thông báo kết quả xét tuyển, thời gian nhập học 



- TDTU thông báo kết quả trúng tuyển: ngày 12/10/2022 kết quả sẽ được công bố trên website tuyển 
sinh https://admission.tdtu.edu.vn. 

- Thời gian xác nhận và làm thủ tục nhập học: từ ngày 14/10 đến 17h00 ngày 15/10/2022. 

 


