
HƢỚNG DẪN CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN 
 

Trung tâm Liên kết đào tạo – Trường Đại học Đồng Tháp (TTLKĐT) xin thông báo 

một số lưu ý dành cho các thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển đào tạo theo hình thức vừa làm vừa 

học (bao gồm: liên thông, văn bằng hai, vừa làm vừa học (tại chức cũ)), cụ thể: 

 Có hai hình thức nộp: trực tiếp hoặc thông qua Bưu điện. 

1. Hồ sơ 

 a. Phiếu đăng ký dự tuyển có xác nhận của đơn vị công tác hoặc chính quyền địa 

phương (mẫu phiếu có thể mua trực tiếp tại văn phòng TTLKĐT hoặc download website 

ttlkdt.dthu.edu.vn); 

 b. Bản sao có công chứng văn bằng tốt nghiệp (theo yêu cầu trong thông báo tuyển sinh) 

- Đào tạo liên thông; 

- Đào tạo văn bằng hai; 

- Đào tạo vừa làm vừa học (tại chức cũ); 

 c. Bản sao có công chứng bảng điểm toàn khóa (tương ứng với văn bằng tốt nghiệp 

tại điểm b, mục 1 của hướng dẫn này); 

 d. Hai phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận. 

2. Lệ phí 

 a. Trường hợp đã có bao đựng hồ sơ dự tuyển của Trường ĐHĐT: người dự tuyển 

cần nộp lệ phí là 360.000đ/1hs; 

 b. Trường hợp chưa có bao đựng hồ sơ dự tuyển của Trường ĐHĐT: người dự tuyển 

cần nộp lệ phí là 370.000đ/1hs; 

3. Cách thức nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển 

3.1. Đối với trƣờng hợp nộp trực tiếp 

Người dự tuyển chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và lệ phí theo quy định (thể hiện ở  mục 1 và 

mục 2 của hướng dẫn này), đến nộp trực tiếp tại: 

- Địa điểm: Phòng 301B1, 302B1, Trung tâm Liên kết đào tạo-Trường Đại học Đồng 

Tháp. Địa chỉ: số 783, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 

- Thời gian nhận hồ sơ: thứ Hai đến Thứ bảy hàng tuần (Sáng: 7h30 – 11h00; Chiều: 

13h30 – 17h00). 

3.2. Đối với trƣờng hợp nộp thông qua Bƣu điện 

Người dự tuyển chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và lệ phí theo quy định (thể hiện ở  mục 1 và 

mục 2 của hướng dẫn này) 

a. Hồ sơ 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Bưu điện gần nhất; 

- Hình thức gửi: chuyển phát nhanh; 



- Thông tin người nhận: Cô Võ Châu Hạnh, Trung tâm Liên kết đào tạo, Trường Đại 

học Đồng Tháp. Địa chỉ: số 783, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp. Điện thoại 02773 882 884; 

b.  Lệ phí 

- Hình thức gửi: chuyển khoản (trụ ATM hoặc tại Ngân hàng); 

- Số tài khoản: người dự tuyển chọn 1 trong 2 tài khoản sau 

+ Tài khoản thứ 1: 106004664575, Ngân hàng Công thương (Vietinbank), 

Đồng Tháp, chủ tài khoản: VO CHAU HANH; 

+ Tài khoản thứ 2: 0601000480560, Ngân hàng Ngoại thương 

(Vietcombank), Đồng Tháp, chủ tài khoản: VO CHAU HANH; 

 - Nội dung chuyển khoản: 

“……………(họ tên người dự tuyển) NỘP LỆ PHÍ DỰ TUYỂN 

NGÀNH………….” 

 

* Lƣu ý:  

- Lệ phí xét tuyển không nộp qua đƣờng Bƣu điện; 

- Trung tâm Liên kết đào tạo thông báo phản hồi khi nhận đƣợc hồ sơ và lệ 

phí xét tuyển. 

 


