
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2022 

 

Trường Đại học Thành Đô công bố phương án tuyển sinh Đại học chính quy dự kiến 

năm 2022. Theo đó, Trường Đại học Thành Đô dự kiến xét tuyển 1200 chỉ tiêu trình 

độ Đại học chính quy cho 12 ngành đào tạo theo 02 phương thức xét tuyển độc lập. 

02 phương thức xét tuyển tại Trường Đại học Thành Đô năm 2022 gồm: 

1. Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT, cụ thể như sau: 

Đối với các phương thức xét tuyển học bạ chiếm 60% tổng chỉ tiêu xét tuyển 

+ Tổng điểm trung bình của Kỳ 1, 2 Lớp 11 + Kỳ 1 lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp 

xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên. 

+ Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên 

(nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên. 

Đối với ngành Dược học, xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi và tổng 

điểm trung bình của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu là 24,0 điểm trở lên. 

2. Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cụ thể như sau: 

Đối với phương thức xét tuyển kết quả  kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 chiếm 40% tổng 

chỉ tiêu xét tuyển 

- Căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

- Căn cứ ngưỡng đảo bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh Nhà trường và 

Bộ GD&ĐT (đối với ngành Dược học) quy định. 

- Hội đồng tuyển sinh Nhà trường công bố điểm trúng tuyển: Ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào từ điểm thi đối với các ngành trình độ đại học chính quy mức điểm tối 

thiểu do Hội đồng tuyển sinh Nhà trường quyết định sau khi có kết quả thi THPT. 

- Căn cứ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh (có ghi rõ ngành và tổ hợp môn xét 

tuyển). Tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT trên cả nước đều có thể xét tuyển vào Trường 

Đại học Thành Đô theo 02 phương thức này. 

Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ theo 03 hình thức: nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm 

tuyển sinh - Tầng 1 Nhà A - Trường Đại học Thành Đô, gửi hồ sơ qua đường bưu 

điện hoặc đăng ký trực tuyến tại website trường. Thời gian dự kiến từng đợt cụ thể 

như sau: 

Đợt 1: 01/01/2022 - 31/03/2022 

Đợt 2: 01/04/2022 - 30/06/2022 



Đợt 3: 01/07/2022 - 30/09/2022 

Đợt 4: 01/10/2022 - 25/11/2022 

Các đợt xét tuyển, xét bổ sung, tùy theo số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, căn cứ 

vào chỉ tiêu, Nhà trường sẽ thông báo chính thức lịch xét tuyển cho mỗi đợt. 

Những thí sinh đang là học sinh lớp 12 chưa có kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 

2022 vẫn có thể đăng ký xét tuyển học bạ ngay trong đợt đầu tiên (từ 15/2/2022) để 

được ưu tiên xét tuyển, bằng cách nộp trước Phiếu đăng ký xét tuyển và bản photo 

công chứng học bạ THPT về trường. 

Danh mục các ngành, chuyên ngành xét tuyển và các tổ hợp xét tuyển tương ứng cho 

từng ngành đào tạo tại TDD năm 2022 áp dụng 04 tổ hợp môn cho mỗi ngành xét 

tuyển cụ thể như sau: 

 

 



 

Hồ sơ xét tuyển 

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp (giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thờiTHPT); 

- Bản sao công chứng học bạ THPT; 

- Bản sao CMND/CCCD, giấy khai sinh; 

- 02 ảnh 3*4, các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có). 

Đăng ký nộp hồ sơ: 

Cách 1: Trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát qua đường bưu điện 

Trung tâm Tuyển sinh - Hotline: 0934.078.668, 02433.861.601 

Tầng 1, Nhà A , Trường Đại học Thành Đô 

Km 15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 

(Cách Trường Đại học công nghiệp Hà Nội, Học viện Khoa học quân sự  800m) 

Cách 2: Trực tuyến, tại website:www.thanhdo.edu.vn hoặc 

Fanpage: https://www.facebook.com/truongdaihocthanhdo 

 

https://www.facebook.com/truongdaihocthanhdo

