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2.3. Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
2.3.1. Ngành xét tuyển: tất cả 31 ngành đào tạo trình độ đại học, 01 ngành đào tạo trình
độ cao đẳng Giáo dục mầm non (xem mục 1).
2.3.2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 05% chỉ tiêu ngành
2.3.3. Tuyển thẳng
2.3.3.1. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng
➢ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
➢ Các đối tượng sau được đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy:
a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc;
b) Thí sinh trúng tuyển vào Trường ĐHĐT, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi
nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ,
được phục viên, xuất ngũ;
c) Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic
quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT
thì được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự
thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa
học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt
nghiệp THPT;
d) Thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác
nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức, bao gồm:
Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải
vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA
Games), Cúp Đông Nam Á. Những thí sinh đoạt giải các ngành TDTT, thời gian được tính để
hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào trường;
đ) Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp các
trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế
về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Những thí sinh
đoạt giải các ngành năng khiếu nghệ thuật, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không
quá 4 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào trường;
e) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh
đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT
được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi
mà thí sinh đã đoạt giải;
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g) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của
cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả học
tập THPT của thí sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem
xét, quyết định cho vào học;
h) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường đại học,
cao đẳng Việt Nam: Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng
điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt quy định tại Điều 6 Thông tư số
30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 quy định về quản lý người nước ngoài
học tập tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ GDĐT để xem xét, quyết định cho vào học;
i) Người có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên; người có bằng trung cấp
ngành sư phạm loại khá có ít nhất 2 (hai) năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã
được đào tạo, đáp ứng quy định tại Điều 5 của Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT;
k) Học sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố được tuyển
thẳng vào các ngành sư phạm phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đoạt giải nếu đáp
ứng điều kiện: ba năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì,
ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức.
2.3.3.2. Xét tuyển thẳng: Thí sinh liên hệ Phòng Đảm bảo chất lượng Trường ĐHĐT để
được hướng dẫn và tư vấn chọn ngành phù hợp (xem mục 1).
a) Thí sinh là đối tượng được quy định tại điểm c mục 2.3.3.1. được tuyển thẳng vào
đại học theo ngành phù hợp với môn mà thí sinh đã tham dự kỳ thi chọn đội tuyển hoặc
đoạt giải.
b) Thí sinh là đối tượng được quy định tại điểm e mục 2.3.3.1. sẽ được tuyển thẳng
vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đoạt giải.
c) Thí sinh là đối tượng được quy định tại điểm d mục 2.3.3.1. được tuyển thẳng vào
ngành Giáo dục thể chất (mã ngành 7140206).
d) Thí sinh là đối tượng được quy định tại điểm đ mục 2.3.3.1. được tuyển thẳng vào
ngành Sư phạm Âm nhạc (mã ngành 7140221) hoặc ngành Sư phạm Mỹ thuật (mã ngành
7140222) có năng khiếu nghệ thuật phù hợp với ngành.
đ) Thí sinh là đối tượng được quy định tại điểm k mục 2.3.3.1. được tuyển thẳng vào
các ngành sư phạm phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đoạt giải.
e) Thí sinh là đối tượng được quy định tại điểm i mục 2.3.3.1. được xét tuyển thẳng
vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.
g) Thí sinh là đối tượng được quy định tại điểm a, b, g hoặc điểm h mục 2.3.3.1. liên
hệ Phòng Đảm bảo chất lượng để được hướng dẫn đăng ký và tư vấn chọn ngành phù hợp.
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2.3.4. Ưu tiên xét tuyển
2.3.4.1. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển
➢ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
➢ Nếu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả các môn thi văn hóa không có môn
nào có kết quả từ 1,0 (thang điểm 10) điểm trở xuống;
➢ Thí sinh có đủ các điều kiện trên và thuộc các đối tượng sau được ưu tiên xét tuyển vào
đại học hệ chính quy:
a) Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi
khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia;
b) Thí sinh đoạt huy chương vàng, bạc, đồng các giải quốc gia tổ chức một lần trong
năm và thí sinh được Tổng cục TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia được
ưu tiên xét tuyển vào ngành Giáo dục thể chất của Trường. Những thí sinh đoạt giải các
ngành TDTT, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự
thi hoặc xét tuyển vào trường;
c) Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật
chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được trường ưu tiên xét
vào Trường. Những thí sinh đoạt giải năng khiếu nghệ thuật thời gian được tính để hưởng
ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào Trường;
d) Người đoạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN
và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học
và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và
các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hiệu trưởng xem xét, quyết định ưu tiên xét tuyển
vào trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đoạt giải theo quy định của trường.
2.3.4.2. Ưu tiên xét tuyển vào ngành: Thí sinh liên hệ Phòng Đảm bảo chất lượng Trường
ĐHĐT để được hướng dẫn và tư vấn chọn ngành phù hợp (xem mục 1).
a) Thí sinh là đối tượng được quy định tại điểm a mục 2.3.4.1. được ưu tiên xét tuyển
vào đại học theo ngành phù hợp với môn mà thí sinh đã tham dự kỳ thi chọn đội tuyển hoặc
đoạt giải .
b) Thí sinh là đối tượng được quy định tại điểm d mục 2.3.4.1. sẽ được ưu tiên xét
tuyển vào đại học theo ngành phù hợp với nội dung đề tài dự thi hoặc phù hợp với nghề đã
dự thi của thí sinh.
c) Thí sinh là đối tượng được quy định tại điểm b mục 2.3.4.1. được ưu tiên xét tuyển
vào ngành Giáo dục thể chất (mã ngành 7140206).
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d) Thí sinh là đối tượng được quy định tại điểm c mục 2.3.4.1. được ưu tiên xét tuyển
vào ngành Sư phạm Âm nhạc (mã ngành 7140221) hoặc ngành Sư phạm Mỹ thuật (mã
ngành 7140222) có năng khiếu nghệ thuật phù hợp với ngành.
1.3.4. Lệ phí đăng ký: 25.000 đồng/nguyện vọng
Thí sinh có thể nộp phí xét tuyển bằng 02 hình thức:
➢ Thí sinh có thể nộp phí xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Đồng Tháp
➢ Chuyển khoản qua ngân hàng:
• Tên tài khoản đại diện nhận chuyển khoản: Nguyễn Thị Kim Phượng
• Số tài khoản: 0601000438468
• Tại: Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh Đồng Tháp
• Nội dung nộp tiền ghi rõ họ và tên thí sinh, ngày tháng năm sinh, đóng phí xét tuyển
ĐH 2022 (Ví dụ cú pháp tin nhắn: Nguyen Van A, 14032004, LPXT 2022).
1.3.5. Hồ sơ, thời gian và hình thức nhận hồ sơ ĐKXT:
➢ Hồ sơ ĐKXT gồm:
• Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu 3);
• Giấy chứng nhận ưu tiên hoặc giấy xác nhận thành tích (nếu có);
• Bản photocopy công chứng học bạ THPT hoặc giấy xác nhận điểm học bạ của
trường THPT;
• 01 bản photocopy Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ
năm 2021 trở về trước).
➢ Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: (Hết thời gian xét tuyển mỗi đợt, Nhà trường sẽ công bố
điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển. Đồng thời sẽ công bố chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển
đợt tiếp theo của các ngành còn xét)
• Đợt 1: 01/4/2022 đến 15/5/2022 (công bố kết quả 20/5/2022)
• Đợt 2: 21/5/2022 đến 15/6/2022 (công bố kết quả 20/6/2022)
• Đợt 3: 21/6/2022 đến 15/7/2022 (công bố kết quả 20/7/2022)
• Đợt 4: 21/7/2022 đến 15/8/2022 (công bố kết quả 20/8/2022)
• Đợt 5: 21/8/2022 đến 30/9/2022 (công bố kết quả 05/9/2022)
➢ Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT:
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 03 hình thức:
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• Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Đồng Tháp.
• Gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đảm bảo chất lượng,
Trường Đại học Đồng Tháp; 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp.
• Đăng ký xét tuyển trực tuyến qua website: tuyensinh.dthu.edu.vn, đồng thời nộp
hồ sơ về Phòng Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Đồng Tháp.

