
HƢỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2015 

 

 Từ ngày 26/8, Đại học Đà Nẵng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung ĐỢT 1 vào 

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt- Anh, Trường Cao đẳng Công nghệ, Trường Cao đẳng 

Công nghệ Thông tin và Phân hiệu Kon Tum. 

 Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo một trong các phương thức sau: 

- Nộp tại sở GDĐT hoặc trường THPT do sở GDĐT quy định; 

- Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh; 

- Nộp trực tiếp tại Đại học Đà Nẵng; 

- Nộp trực tiếp tại Phân hiệu Kon Tum đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào Phân 

hiệu Kon Tum và có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Tây Nguyên; 

 

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (đối với thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp) 

gồm: 

 Phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung; 

 Bản photo giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2015 (dùng để xét tuyển nguyện vọng 

bổ sung); 

- 01 phong bì đã dán sẵn tem, 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  

+ 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) 

2. Địa điểm nộp hồ sơ: 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  

41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. 

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM  

704 Phan Đình Phùng, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum 

3. Lệ phí xét tuyển 

Lệ phí xét tuyển là 30.000.  

- Cách nộp lệ phí: 

+ Nộp bằng tiền mặt cùng với hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Đại học Đà Nẵng hoặc tại 

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. 

+ 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. 

 


