
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Đợt xét tuyển: ............. 
1. Họ và tên thí sinh:  ......................................................................................................  

2. Số báo danh:  ..............................................................................................................  

3. Ngày, tháng, năm sinh:  ..............................................................................................  

4. Địa chỉ liên hệ:..................................................................................... ...........................    

    Điện thoại: .........................................Email: ................................................. ................  

5. Đăng ký xét tuyển vào:  

   Trường  ............................................................ ........ Mã trường:  

6. Đề nghị trường điều chỉnh chế độ ưu tiên:   

Khu vực tuyển sinh:                         Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: 

 

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 
(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới) 

1. Ngành: .............................................................Mã ngành ............................................  

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển: ......................................................................  

2. Ngành:..............................................................Mã ngành ............................................  

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển: ......................................................................  

3. Ngành: ..............................................................Mã ngành ...........................................  

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển: ......................................................................  

4. Ngành: ..............................................................Mã ngành ...........................................  

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển: ......................................................................  

                   

 ..........., ngày        tháng        năm  2015 

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ  

 (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 



HƯỚNG DẪN GHI VÀ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 
I. GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
Mục Đợt xét tuyển: cần ghi rõ Nguyện vọng I  (đợt xét tuyển từ ngày 1/8 đến ngày 20/8), Nguyện 
vọng bổ sung đợt I (đợt xét tuyển từ ngày 25/8 đến ngày 15/9), Nguyện vọng bổ sung đợt II (đợt xét 
tuyển từ ngày 20/9 đến ngày 05/10), Nguyện vọng bổ sung đợt III (đợt xét tuyển từ ngày 10/10 đến 
ngày 25/10), Nguyện vọng bổ sung đợt IV (đợt xét tuyển từ ngày 31/10 đến ngày 15/11). 
Mục 2: ghi số báo danh của thí sinh dự thi Kỳ thi THPT quốc gia 2015, bao gồm cả phần chữ và phần 
số. Đại học Đà Nẵng chỉ xét tuyển đối với các thí sinh dự thi THPT quốc gia tại các cụm thi liên tỉnh 
do trường đại học chủ trì. 
Mục 6: Nếu thí sinh cần điều chỉnh chế độ ưu tiên (so với thông tin trong Phiếu ĐKDT), cần đánh 
dầu X vào ô tương ứng và trong mục "Khu vực ưu tiên" điền một trong các mã  KV1, KV2NT, KV2 
hoặc  KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của mình; trong mục "Đối tượng ưu tiên"  điền một trong 
các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của mình (nếu không thuộc đối tượng ưu 
tiên thì không điền). 
Mục CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ, Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ cả 4 nguyện 
vọng. Những nguyện vọng không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định. Các nguyện vọng đăng ký 
là các ngành thuộc một cơ sở giáo dục đại học thành viên hoặc một đơn vị đào tạo trực thuộc Đại 
học Đà Nẵng. 
 
II. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ 
1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 
 Phiếu đăng ký xét tuyển; 
 Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2015 phù hợp với đợt xét tuyển; 
 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh. 
 Chứng từ nộp tiền lệ phí xét tuyển có xác nhận và đóng dấu của đơn vị thu tiền, cụ thể như 

sau: 
+ Đối với lệ phí nộp trực tiếp tại Đại học Đà Nẵng: Biên lai thu lệ phí xét tuyển (liên màu 

trắng)  
+ Đối với lệ phí nộp qua bưu điện: Mẫu Chứng nhận nộp tiền của Bưu điện (bản photo 

không cần công chứng) 
+ Đối với lệ phí nộp vào tài khoản ngân hàng: Giấy nộp tiền theo mẫu của ngân hàng (bản 

photo không cần công chứng) 
   Bản sao có công chứng các minh chứng liên quan đến điều kiện xét tuyển của các ngành: 
chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, chứng nhận đạt giải quốc gia, quốc tế, v.v 
2. Địa điểm nộp hồ sơ: 

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ:  
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. 

3. Lệ phí xét tuyển 
Lệ phí xét tuyển là 30.000. Không hoàn trả lệ phí khi thí sinh rút hồ sơ. 

 Cách nộp lệ phí: 
+ Nộp bằng tiền mặt cùng với hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, 

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. 
+ Nộp lệ phí qua đường bưu điện: Thí sinh có thể nộp tại các bưu cục trên toàn quốc. 
+ Nộp lệ phí qua ngân hàng: Thí sinh có thể nộp lệ phí vào tài khoản sau đây: 

Đơn vị hưởng:  Đại học Đà Nẵng 
Số tài khoản:  1020 10000 852 951 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương, Chi nhánh Đà Nẵng. 

 Nội dung nộp lệ phí:  Đề nghị thí sinh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh và số 
điện thoại liên lạc.  

 Ví dụ:  Nguyễn Văn An, SN:18/05/1997, SBD: DND.012345, ĐT:0984123456 nộp lệ 
phí xét tuyển. 

 
Trong quá trình làm hồ sơ, nếu có thắc mắc, thí sinh có thể liên lạc với số điện thoại 

0511.3835345 để được giải đáp. 
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