HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN
NĂNG KHIẾU NĂM 2018
Năm 2018, Trường ĐH Tôn Đức Thắng triển khai hệ thống đăng ký dự thi trực tuyến môn
năng khiếu. Thí sinh truy cập trang http://dkthinangkhieu.tdtu.edu.vn để đăng ký thi tuyển.
1. Giao diện trang chủ:

2. Thí sinh điền đầy đủ, chính xác các thông tin trên trang đăng ký. Lưu ý: TDTU sẽ
gửi tài khoản đăng nhập về email của thí sinh đăng ký

3. Thí sinh chọn môn thi và đợt thi năng khiếu theo nguyện vọng của thí sinh.
4. Sau khi điền đầy đủ thông tin, thí sinh click chọn vào ô “Tôi xin cam đoan những
thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo quy định hiện
hành của Bộ GDĐT”; những thông tin lưu ý -> bấm nút “Nộp hồ sơ”

5. Sau khi nộp hồ sơ thành công, thí sinh đăng nhập vào email đã đăng ký ở trên để
kiểm tra tài khoản được cấp (trường hợp không tìm thấy email vui lòng kiểm tra hộp
thư rác/spam)

6. Thí sinh dùng tài khoản được cấp đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra, điều chỉnh
thông tin (nếu có): vào trang chủ -> click “đăng nhập”

7. Lúc bấm “in phiếu”: thí sinh nên in ra file PDF (save as PDF) rồi dùng file PDF
in ra giấy để lưu lại file phiếu đăng ký và không bị sai form đăng ký.
8. Thí sinh in phiếu đăng ký thi tuyển -> ký tên -> nộp về trường THPT đang học/CA
xã, phường ký tên đóng dấu xác nhận -> gửi về TDTU trong thời gian quy định.
Kèm theo 3 ảnh 3x4, CMND photo công chứng, chi phí tổ chức thi 300.000 đồng/hs.
9. KHI TDTU NHẬN ĐƯỢC PHIẾU ĐĂNG KÝ THI TUYỂN (có dấu xác nhận của
trường thpt đang học/CA xã, phường nơi cư trú) CỦA THÍ SINH HỒ SƠ MỚI
HỢP LỆ
KHI CẦN HỖ TRỢ TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ, THÍ SINH CÓ THỂ LIÊN
HỆ BAN TUYỂN SINH QUA SỐ ĐIỆN THOẠI: 19002024 | (028) 37 755 052

