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UBND TỈNH BÌNH DƢƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 
 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 
 

Số:  51 /TB-HĐTS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

        Bình Dương, ngày 08 tháng 8  năm 2019 
 

 

THÔNG BÁO 
Điểm trúng tuyển và lịch nhập học đại học chính quy 

(Xét kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019) 
 
 

 

Hội đồng tuyển sinh thông báo điểm trúng tuyển và lịch nhập học đại học chính quy dựa 

vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 cụ thể nhƣ sau: 

1. Điểm trúng tuyển các ngành: 
 

Stt Ngành Mã Ngành Điểm trúng tuyển 

1 Kế toán 7340301 16,5 

2 Quản trị Kinh doanh 7340101 16,5 

3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 16 

4 Quản lý Công nghiệp 7510601 14 

5 Kỹ thuật Xây dựng 7580201 14 

6 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 7520216 14 

7 Kỹ thuật Điện  7520201 14 

8 Kỹ thuật Cơ điện tử 7520114 14 

9 Kỹ thuật Phần mềm – Công nghệ Thông tin 7480103 14 

10 Hệ thống Thông tin – Công nghệ Thông tin 7480104 14 

11 Kiến trúc 7580101 14 

12 Thiết kế Đồ họa 7210403 14 

13 Công nghệ Chế biến Lâm sản (Kỹ nghệ gỗ) 7549001 14,75 

14 

Quy hoạch Vùng và Đô thị 

+ Quy hoạch Đô thị 

+ Quản lý Đô thị 

7580105 14,75 

15 Toán học 7460101 15 

16 Vật lý học 7440102 15 

17 Hóa học 7440112 14,5 

18 Sinh học Ứng dụng  7420203 14,25 

19 Khoa học Môi trƣờng 7440301 14 

20 Quản lý Nhà nƣớc 7310205 15 

21 Quản lý Tài nguyên và Môi trƣờng 7850101 14 

22 Quản lý Đất đai 7850103 14 

23 Luật 7380101 16,5 

24 Ngôn ngữ Anh  7220201 16 

25 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 16 

26 Chính trị học 7310201 14,5 

27 Quốc tế học 7310601 14,25 

28 Tâm lý học 7310401 14 

29 Công tác Xã hội 7760101 14 

30 Văn hóa học 7229040 14 
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31 Văn học 7229030 15 

32 Địa lý học 7310501 14 

33 Lịch sử 7229010 14,25 

34 Giáo dục học 7140101 14 

35 Công nghệ Kỹ thuật ô tô  7510205 14 

36 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng  7510605 14,5 

37 Giáo dục Mầm non 7140201 19 

38 Giáo dục Tiểu học 7140202 20 
 

GHI CHÚ:  Điểm chuẩn trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số, khu vực 3 và không 

thuộc diện ƣu tiên. (Điểm trên chưa cộng điểm khu vực ưu tiên và điểm đối tương ưu tiên. 

Thí sinh cộng điểm xét tuyển (tổng điểm của tổ hợp xét tuyển) cùng với điểm khu vực và 

đối tượng nếu bằng hoặc cao hơn mức điểm trên là thí sinh trúng tuyển. VD: Thí sinh xét 

vào ngành Quản trị Kinh doanh bằng tổ hợp A00 được16 điểm + khu vực 2NT (0,5 điểm) 

= 16,5 điểm, điểm trúng tuyển ngành Quản trị Kinh doanh là 16,5 điểm, như vậy thí sinh 

đã trúng tuyển.) 

2. Làm thủ tục nhập học 

Thí sinh đã trúng tuyển, đến Trƣờng đại học Thủ Dầu Một để làm thủ tục nhập học: 

2.1. Thời gian: từ 11/8/2019 đến 17h00 ngày 15/8/2019 

- Quá thời hạn này, thí sinh không làm thủ tục nhập học, trƣờng sẽ từ chối nhập học và sẽ 

xóa tên trong danh sách. 

- Thí sinh trúng tuyển, đến trực tiếp Trƣờng đại học Thủ Dầu Một để nhận “Giấy thông 

báo trúng tuyển” (Trƣờng sẽ phát Giấy thông báo trúng tuyển khi thí sinh đến Trƣờng 

làm thủ tục nhập học). 

2.2. Hồ sơ để làm thủ tục nhập học từ ngày 11/8/2019 đến 17h00 ngày 15/8/2019 

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (bản có mộc đỏ, 

không nhận bản photo); 

- Chứng minh nhân dân (02 bản photo không cần công chứng) 

- Thẻ bảo hiểm y tế (01 bản photo không cần công chứng) nếu có 

2.3. Học phí và lệ phí phải nộp từ ngày 11/8/2019 đến 17h00 ngày 15/8/2019 

- Lệ phí nhập học: 460.000đ (bao gồm: Tài liệu học tập, đồng phục thể dục, xử lý hồ sơ, 

chụp hình làm thẻ sinh viên)  

- Bảo hiểm Y tế: 403.000đ (sử dụng từ 01/10/2019 đến 31/12/2020) 

- Học phí học kỳ I 

Nhóm ngành 
Mức thu học phí học kỳ I 

(đơn vị tính: vnđ) 

Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ  5.300.000  

Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật  4.500.000  

Sƣ phạm (Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non)  Không thu học phí  

2.4. Các bước làm thủ tục nhập học từ ngày 11/8/2019 đến ngày 15/8/2019 

+ Bước 1: Nộp các loại giấy tờ 

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (bản có mộc đỏ, 

không nhận bản photo); 

- Chứng minh nhân dân (02 bản photo không cần công chứng) 

- Thẻ bảo hiểm y tế (01 bản photo không cần công chứng) nếu có 
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+ Bước 2:  Nộp học phí, lệ phí và Bảo hiểm Y tế 

+ Bước 3: Nhận giấy vào lớp (giấy này tạm thời thay cho thẻ sinh viên) và nghe hƣớng 

dẫn lịch học. 

+ Bước 4: Nhận đồng phục thể dục, Tài liệu học tập và 01 bộ hồ sơ sinh viên 

+ Bước 5: Chụp hình để làm thẻ sinh viên, kê khai thông tin làm thẻ sinh viên và nộp kê 

khai làm thẻ BHYT (nếu có) 

+ Bước 6: Đăng ký tìm chỗ ở (Nếu thí sinh có nhu cầu tìm chỗ ở, thì sẽ đƣợc Đoàn thanh 

niên – Hội sinh viên Trƣờng hỗ trợ tìm chỗ ở). 

3. Các giấy tờ cần chuẩn bị và nộp vào ngày đi học chính thức (nộp từ ngày 22/8 đến 

ngày 25/8/2019) 

- Hồ sơ sinh viên; (sẽ đƣợc cấp khi đến làm thủ tục nhập học) 

- Giấy báo trúng tuyển; (Nộp bản photo) 

- Học bạ; (01 bản photo) 

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trƣớc năm 2019; 

hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019; (01 bản 

photo) 

- Giấy khai sinh (01 bản sao); 

- Các giấy tờ ƣu tiên (Con thƣơng binh, liệt sỹ, bệnh binh, dân tộc ít ngƣời…) nếu có; (01 

bản photo) 

- Giấy CMND; (01 bản photo) 

- Đối với sinh viên nam trong độ tuổi nhập ngũ (từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi) phải nộp: 

+ Giấy “Chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự” do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện cấp; 

+ Giấy “Xác nhận đăng ký vắng mặt nghĩa vụ quân sự” do Ban chỉ huy quân sự cấp xã 

cấp. 

- Sổ và thẻ Đoàn. (Đối với Đoàn viên) 

 
 

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Thủ Dầu Một 

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

Website: www.tuyensinh.tdmu.edu.vn Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn 

Điện thoại: (0274) 3835677 – (0274) 3844340 – (0274) 3844341 

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

Hotline: 0911.022.322 

 
 

Nơi nhận:                                                                 
- Bộ GD&ĐT;                                                                                         

- UBND tỉnh Bình Dƣơng; 

- Chủ tịch Hội đồng trƣờng;                                                                               

- Các phó Hiệu trƣởng; 

- Hội đồng tuyển sinh; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website Trƣờng;                                                                          

- Lƣu: VT, ĐTĐH. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

 

TS. Ngô Hồng Điệp 

 

 

https://www.facebook.com/tuyensinhTDMU

