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UBND TỈNH BÌNH DƢƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

 

Số:   25  /TB-ĐHTDM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        Bình Dương, ngày  23  tháng 4  năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

Về việc nhận hồ sơ trực tiếp theo phương thức xét học bạ 

vào đại học chính quy năm 2020 

 
 

Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một thông báo đến thí sinh về thời gian nhận hồ sơ 

trực tiếp theo phƣơng thức xét học bạ vào đại học chính quy năm 2020 cụ thể nhƣ sau: 

- Thời gian: Từ ngày 23/04/2020 (Trƣờng vẫn làm việc cả ngày thứ 7 và Chủ 

nhận để nhận hồ sơ của thí sinh) 

- Địa điểm: Thí sinh nộp trực tiếp tại Trung tâm Tuyển sinh (cổng số 3) 

Ngoài ra, thí sinh có thể nộp hồ sơ qua đƣờng bƣu điện, đối vơi cách này thí 

sinh thực hiện nhƣ sau:  

Bước 1: Tải mẫu phiếu tại Website https://tuyensinh.tdmu.edu.vn  

Bước 2: In phiếu ra và điền đầy đủ thông tin trong mẫu phiếu, photocopy thêm 

CMND. 

Bước 3: Bỏ Phiếu ĐKXT và bản photocopy CMND vào 1 bì thƣ và ghi địa chỉ 

ngƣời nhận nhƣ sau: "Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một. Địa chỉ: 

Số 6, đường Trần Văn Ơn, p. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện 

thoại: 0274.3835.677” Đi đến bƣu điện gần nhất để gửi bằng hình thức chuyển phát 

nhanh về cho Trƣờng đại học Thủ Dầu Một. Lệ phí thí sinh chuyển khoản vào tài 

khoản của trƣờng. 

 Lưu ý: Khi thí sinh đến trực tiếp Trƣờng để nộp hồ sơ, thí sinh cần thực hiện quy 

định về Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhƣ sau: Phải kiểm tra thân nhiệt, rửa tay 

bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. 
 

Thông tin liên hệ: 

Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một. 

Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phƣờng Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dƣơng. 

Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn     Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn 

Điện thoại: 0274.3835.677-  0274.3844.340 – 0274.3844341 

Fanpage: facebook.com/tuyensinhTDMU                       Hotline: 0911.022.322 

 
 

 

Nơi nhận:         
- Chủ tịch Hội đồng trƣờng;                                                         

- Các Phó Hiệu trƣởng; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website Trƣờng; 

- Lƣu: VT, TTTS.  

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

(đã ký) 
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