
Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 
Căn cứ kết quả xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2022, Hội đồng tuyển sinh 
Trường ĐHDL Phương Đông thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy đợt 1 năm 
2022 như sau: 
* Đối tượng và phạm vi xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc 
tương đương, có kết quả thi THPT năm 2022; xét tuyển trong cả nước. 
* Ngành, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển và ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT 

 
 
* Hồ sơ đăng ký xét tuyển 
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHDL Phương Đông (thí sinh có thể 
tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển trên website của Trường); 
- Bản sao công chứng Học bạ THPT; 



- Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022 
hoặc bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp - THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 
2022; 
- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2022 (nếu xét tuyển bằng kết quả 
thi THPT); 
- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu do các trường đại học tổ chức. 
 
* Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 01/10 đến 17h00 ngày 10/10/2022 (tính theo 
dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh). 
 
- Xét tuyển và nhập học: Từ ngày 11/10 đến ngày 15/10/2022. 
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng xét tuyển. 
 
* Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng các phương thức sau: 
- Đăng ký trực tuyến qua website của Trường ĐHDL Phương Đông tại địa chỉ:  
https://xettuyen.phuongdong.edu.vn/ 
(Chỉ dành cho các ngành xét tuyển bằng học bạ THPT) 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện theo địa chỉ: 
Phòng Tuyển sinh và Truyền thông (P.123),Trường ĐH Phương Đông, số 171 Trung 
Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.  
Điện thoại: 024.3784.7110 – 0915.517.110 (zalo) 
 
* Thí sinh đăng ký dự thi môn Vẽ Mỹ thuật (xét tuyển ngành Kiến trúc) do Trường 
ĐHDL Phương Đông tổ chức tại địa chỉ:  
https://bit.ly/DK-VeMyThuat. 
 
Thời hạn đăng ký: Đến 17h00 ngày 29/9/2022. 
Thời gian thi: Từ 13h00 đến 18h00 ngày 30/9/2022. 
 


