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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

Trường công lập đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam và Quốc tế 
 

VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC 
Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh 

ĐT: (0294) 6274222 – 3855246 (104); Email: rdi@tvu.edu.vn;  

Website: http://rdi.tvu.edu.vn 

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN  

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC 

 

Dưới đây là nội dung hướng dẫn người có nhu cầu học chương trình đào tạo đại 

học theo hình thức Vừa làm vừa học của Đại học Trà Vinh. 

- Để quá trình đăng ký xét tuyển diễn ra liền mạch các Anh/Chị cần chụp lại các 

giấy tờ sau: 

1. Giấy Khai Sinh. 

2. CMND hoặc CCCD mặt trước mặt sau. 

3. Bằng tốt nghiệp nộp xét tuyển.  

4. Bằng THPT (dành cho đối tượng tốt nghiệp trung cấp hoặc dùng để xét ngưỡng 

đảm bảo chất lượng đầu vào). 

5. Bảng điểm (dành cho đối tượng Tốt Nghiệp TC, CĐ, ĐH). 

6. Học bạ lớp THPT (nếu có) 

7. Xác nhận công tác (nếu có) 

8. Ảnh màu 3x4 
 

 

 

mailto:rdi@tvu.edu.vn
http://rdi.tvu.edu.vn/
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Bước 1: Thí sinh truy cập vào website https://rdi.edu.vn -> Tuyển sinh -> Đăng 

ký thông tin xét tuyển -> Vừa làm vừa học 

 

Bước 2: Chọn hình thức đào tạo 
 

       Sau khi Chọn Liên thông Vừa làm vừa học -> Nộp hồ sơ để đăng nhập hệ thống. 

  

Trường hợp thí 

sinh có tài khoản 

Gmail 

Chọn “Đăng nhập bằng 

Gmail” 

Trường hợp thí sinh 

 chưa có tài khoản đăng nhập 

Chọn “chưa có tài khoản” 

1. Nhập tên đăng nhập 

2. Nhập tên  

3. Nhập mật khẩu 

4. Nhập lại mật khẩu 

5. Chọn đăng ký 

https://rdi.edu.vn/
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Bước 3: Sau khi đăng nhập chọn: Liên thông VLVH 

 

 Bước 4: Nhập vào đầy đủ thông tin cá nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thí sinh chọn đúng hệ đào tạo 

Thí sinh chọn phương thức 
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Bước 5: Thí sinh chọn nút” Sửa” để tải hình lên hệ thống.  

Bước 6: Chọn đến thư mục/ vị trí lưu trữ file hình (scan) đã chuẩn bị ban đầu. Sau đó tiến 

hành tải lên tất cả các hồ sơ văn bằng theo yêu cầu. 

 

 

 

2 

1 

3 

2 



Hướng dẫn đăng ký dự tuyển trực tuyến          Hình thức Vừa làm vừa học                Trang |  5 

 

 

 

 
 

 

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Văn phòng tuyển sinh Viện Phát triển 

nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh. Địa chỉ: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, 

Phường 5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh.  (0294) 6274222 – 0983 80 3543 (thầy Tài) 

Ghi chú: Sau khi trúng tuyển nhập học, thí sinh có trách nhiệm nộp hồ sơ và 

phí xét tuyển đầy đủ theo quy định, TVU sẽ tổ chức kiểm tra, đối chiếu hồ sơ minh 

chứng đủ điều kiện trúng tuyển (thời gian thực hiện cụ thể sẽ thông báo sau). Do 

vậy, thí sinh lưu ý hướng dẫn thực hiện và chịu trách nhiệm về tính trung thực của 

hồ sơ dự tuyển. Quá trình hậu kiểm, Nhà trường sẽ loại các trường hợp hồ sơ 

không trung thực theo quy chế hiện hành 

 

 

Hết! 

 

 

 
  

Kéo đến cuối trang để 

tải về phiếu đăng 

ký và in ra 

Nếu cần điều chỉnh 

thông tin, thí sinh 

chọn vào Sửa 

   Bước 7: Hoàn tất nhập thông tin, thí sinh chọn LƯU hồ sơ 


