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1. Cơ sở pháp lý xây dựng đề án 

-  Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

- Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng 

và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

-  Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 

quy; 

- Thông tư  số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại 

học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT 

ngày 26 tháng 02 năm 2015; 

- Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy năm 2016. 

2. Mục tiêu của đề án 

Đề án tuyển sinh nhóm vào Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhằm xây dựng một 

phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy dựa trên kết quả kỳ thi THPT 

quốc gia, với sự tham gia của tất cả các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn 

vị đào tạo trực thuộc ĐHĐN (sau đây gọi là đơn vị thành viên) để: 

- Tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động của ĐHĐN, trong đó có công tác 

tuyển sinh. 

- Giảm tình trạng trúng tuyển ảo cho các Trường, Phân hiệu, Khoa, Viện thành 

viên trực thuộc ĐHĐN. 

Phương án tuyển sinh phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: 

- Tuân thủ chặt chẽ các quy định trong Quy chế tuyển sinh hiện hành; 

- Tạo cơ hội cho thí sinh có nhiều lựa chọn ngành đào tạo, trình độ đào tạo khi 

đăng ký xét tuyển vào ĐHĐN; 

- Đảm bảo quyền lợi trong công tác tuyển sinh cho các đơn vị thành viên trực 

thuộc ĐHĐN khi tham gia vào nhóm. 

3. Phương án tuyển sinh theo nhóm trường 

3.1. Các nguyên tắc chung 

a) Hội đồng tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng có trách nhiệm quyết định mọi 

vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh vào các đơn vị thành viên thuộc ĐHĐN. 

b) Đại học Đà Nẵng là nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) của tất 

các đơn vị thành viên, công bố các thông tin ĐKXT của thí sinh và chia sẻ đầy đủ 

thông tin tuyển sinh đến các đơn vị thành viên.  

c) Đại học Đà Nẵng sử dụng phần mềm tuyển sinh của Bộ GD&ĐT để xét 

tuyển cho tất cả các đợt tuyển sinh. 
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d) Phương án tuyển sinh nhóm vào ĐHĐN áp dụng cho đợt xét tuyển nguyện 

vọng I và tất cả các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. 

3.2. Điều kiện và cách thức đăng ký xét tuyển của thí sinh 

a) Điều kiện ĐKXT: 

- Xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy: Thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT 

quốc gia năm 2016 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, đáp ứng các điều kiện 

được quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh và thỏa mãn quy định của Bộ 

GD&ĐT về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. 

- Xét tuyển liên thông chính quy: Thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 

2016 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, đã tốt nghiệp trung cấp chuyên 

nghiệp (đối với thí sinh liên thông cao đẳng) hoặc cao đẳng (đối với thí sinh liên thông 

đại học) tại các trường trong Phụ lục 3 của Đề án này. 

b) Cách thức đăng ký nguyện vọng:  

- Thí sinh được phép đăng ký xét tuyển vào nhiều trường (hoặc Phân hiệu, Khoa 

Viện) trong nhóm, mỗi trường tối đa 2 nguyện vọng. Tổng số nguyện vọng đăng ký 

không quá 4 ở đợt xét tuyển nguyện vọng I và không quá 6 ở các đợt xét tuyển bổ 

sung. 

Ví dụ: Trong đợt xét tuyển nguyện vọng I, thí sinh A đăng ký: nguyện vọng 1 vào 

ngành Kế toán của Trường Đại học Kinh tế, nguyện vọng 2 vào ngành Quản trị kinh 

doanh của Trường Đại học Kinh tế, nguyện vọng 3 vào ngành Kỹ thuật điện, điện tử 

của Trường Đại học Bách khoa và nguyện vọng 4 vào ngành Quản trị kinh doanh của 

Trường Cao đẳng công nghệ Thông tin. Thông tin thí sinh cần điền vào Phiếu ĐKXT 

như sau: 
 

Thứ tự  

ưu tiên 

Mã 

trường 
Ngành Mã ngành Tổ hợp 3 môn xét tuyển 

1 DDQ Kế toán D340301 Toán Lý Hóa 

2 DDQ Quản trị kinh doanh D340101 Toán Lý Hóa 

3 DDK Kỹ thuật điện, điện tử D520201 Toán Lý Hóa 

4 DDI Quản trị kinh doanh C340101 Toán Lý Hóa 
 

- Thí sinh được phép vừa đăng ký xét tuyển vào 1 trường trong nhóm ở đợt xét 

tuyển nguyện vọng I hoặc 2 trường trong nhóm ở các đợt xét tuyển bổ sung, vừa đăng 

ký xét tuyển vào 1 trường ngoài nhóm, mỗi trường tối đa 2 nguyện vọng. Thí sinh đã 

đăng ký xét tuyển vào 2 trường trở lên trong nhóm ở đợt xét tuyển nguyện vọng I hoặc 

3 trường trở lên trong nhóm ở các đợt xét tuyển bổ sung thì không được đăng ký xét 

tuyển vào các trường ngoài nhóm. 

Ví dụ: Trong đợt xét tuyển nguyện vọng I, thí sinh B muốn đăng ký nguyện vọng 1 

vào ngành Kỹ thuật điện, điện tử, nguyện vọng 2 vào ngành Kỹ thuật cơ – điện tử 

thuộc Trường Đại học Bách khoa và 2 nguyện vọng khác vào trường Đại học Bách 
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khoa Thành phố Hồ Chí Minh thì trong Phiếu ĐKXT nhóm vào ĐHĐN, thí sinh chỉ ghi 

hai nguyện vọng 1, 2 và điền các thông tin khác như sau: 

 

Thứ tự  

ưu tiên 

Mã 

trường 
Ngành Mã ngành Tổ hợp 3 môn xét tuyển 

1 DDK Kỹ thuật điện, điện tử D520201 Toán Lý Hóa 

2 DDK Kỹ thuật cơ – điện tử D520114 Toán Lý Hóa 

3       

4       
 

Có đăng ký xét tuyển vào trường ngoài nhóm:     X 

Mã trường Q S B Tên trường: Đại học Bách khoa – ĐHQG Tp. HCM 
 

 - Thí sinh sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới trong 

Phiếu ĐKXT. Mỗi nguyện vọng đăng ký bao gồm các thông tin sau: 

<Mã trường> -<Tên ngành>- <Mã ngành>-<Tổ hợp môn xét tuyển> 

Trường hợp tên ngành không đúng với mã ngành thì thông tin ghi ở tên ngành sẽ 

được dùng để xét tuyển. 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển liên thông chỉ chọn các ngành có thông báo tuyển 

sinh liên thông và ghi rõ trường đã tốt nghiệp trình độ TCCN (đối với liên thông cao 

đẳng) hoặc trường đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng (đối với liên thông đại học). Đại học 

Đà Nẵng chỉ xét tuyển liên thông đối với thí sinh đã tốt nghiệp từ các trường TCCN, 

cao đẳng trong Phụ lục 3 của Đề án này.  

Đại học Đà Nẵng sẽ kiểm tra bằng tốt nghiệp của thí sinh trúng tuyển khi thí sinh 

làm thủ tục nhập học và có quyền từ chối kết quả xét tuyển nếu thí sinh khai báo 

không đúng nơi tốt nghiệp. 

- Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đầy đủ tất cả các nguyện vọng. Những 

nguyện vọng không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định. 

c) Cách thức nộp hồ sơ: 

Thí sinh ĐKXT và nộp lệ phí xét tuyển theo một trong hai hình thức sau: 

- Hình thức 1: Đăng ký trực tuyến; 

- Hình thức 2: Gửi Phiếu ĐKXT qua đường bưu điện. 

Thí sinh gửi Phiếu ĐKXT (Mẫu 2A cho đợt tuyển sinh nguyện vọng I và Mẫu 2B 

cho các đợt tuyển sinh bổ sung) qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát 

nhanh, chuyển phát ưu tiên đến địa chỉ:  

Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng.  

Trên bì thư ghi rõ: Đăng ký xét tuyển nhóm vào Đại học Đà Nẵng. 

d) Cách thức nộp lệ phí: 

Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thí sinh chọn một trong các cách 

sau để nộp lệ phí: 
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- Cách 1: Nộp cùng lúc với Phiếu ĐKXT qua đường bưu điện. 

Trên phiếu nộp tiền cần ghi đầy đủ các thông tin: Đăng ký xét tuyển nhóm vào 

ĐHĐN, họ tên thí sinh, ngày sinh, số điện thoại. 

- Cách 2: Nộp qua thẻ cào điện thoại di động đối với thí sinh đăng ký trực tuyến. 

- Cách 3: Nộp bằng hình thức chuyển khoản đối với thí sinh đăng ký trực tuyến. 

Đơn vị hưởng: Đại học Đà Nẵng 

Tài khoản số: 5601 0000 891 048 

Ngân hàng: BIDV chi nhánh Hải Vân 

Khi chuyển khoản, thí sinh cần ghi đầy đủ các thông tin: Đăng ký xét tuyển vào 

nhóm ĐHĐN, họ tên thí sinh, ngày sinh, số điện thoại. 

đ)Thời gian nộp hồ sơ ĐKXT 

Đại học Đà Nẵng nhận hồ sơ ĐKXT theo các đợt xét tuyển do Bộ GD&ĐT quy 

định, cụ thể như sau: 

- Đợt I:  từ ngày 01/8 đến ngày 12/8/2016; 

- Bổ sung đợt 1:  từ ngày 21/8 đến ngày 31/8/2016; 

- Bổ sung đợt 2:  từ ngày 11/9 đến ngày 21/9/2016. 

Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT các đợt bổ sung tiếp theo sẽ được công bố cụ thể 

trước mỗi đợt xét tuyển tùy thuộc vào số chỉ tiêu còn lại của các đơn vị thành viên 

trong nhóm. 

Thời gian kết thúc xét tuyển đối với tuyển sinh đại học là 20/10/2016 và đối với 

tuyển sinh cao đẳng là 15/11/2016. 

3.3. Nguyên tắc xét tuyển 

a) Xét tuyển các nguyện vọng của thí sinh theo thứ tự ưu tiên trên Phiếu ĐKXT. 

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau. 

b) Trong mỗi ngành, xét tuyển theo nguyên tắc bình đẳng giữa các nguyện vọng 

của thí sinh. Các nguyện vọng có thứ tự khác nhau đều có giá trị xét tuyển như nhau 

vào ngành. 

Ví dụ: Trọng đợt xét tuyển nguyện vọng I, ngành X với 60 chỉ tiêu có 100 nguyện 

vọng đăng ký xét tuyển, trong đó có 20 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, 30 thí sinh 

đăng ký nguyện vọng 2, 40 thí sinh đăng ký nguyện vọng 3 và 10 thí sinh đăng ký 

nguyện vọng 4. Khi xét tuyển, 60 thí sinh có số điểm xét tuyển cao nhất sẽ được chọn, 

không phụ thuộc vào thứ tự nguyện vọng của thí sinh. 

c) Đối với các ngành có nhiều tổ hợp xét tuyển, mức chênh lệch điểm chuẩn giữa 

các tổ hợp do các đơn vị thành viên quy định, được công bố công khai trước mỗi đợt 

xét tuyển. 

3.3. Trách nhiệm của Đại học Đà Nẵng 

a) Thành lập Hội đồng tuyển sinh: 

Đại học Đà Nẵng thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) gồm: 

- Chủ tịch HĐTS: Giám đốc Đại học Đà Nẵng; 
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- Phó Chủ tịch HĐTS: các Phó Giám đốc ĐHĐN; 

- Các ủy viên: Hiệu trưởng, trưởng Khoa, Viện, Phân hiệu, Trưởng các ban chức 

năng có liên quan của ĐHĐN, trưởng phòng đào tạo các đơn vị thành viên. 

b) Công bố thông tin xét tuyển của tất cả các đơn vị thành viên trên trang thông tin 

điện tử của ĐHĐN. 

c) Tiếp nhận, xử lý hồ sơ ĐKXT. 

d) Sử dụng phần mềm xét tuyển sinh của Bộ GD&ĐT để xét tuyển. 

đ) Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ xét tuyển. 

e) Công bố kết quả xét tuyển và in giấy báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển. 

g) Tiếp nhận bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia để xác nhận 

nguyện vọng học tại các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng sau khi thí sinh trúng 

tuyển. 

h) Xử lý các khiếu kiện của thí sinh liên quan đến việc nộp hồ sơ ĐKXT và các 

khiếu kiện khác trong công tác xét tuyển. 

3.4. Trách nhiệm của các đơn vị thành viên 

a) Xác định các thông tin liên quan đến xét tuyển bao gồm: ngành xét tuyển, mã 

ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển, cách tính điểm xét tuyển, tiêu chí phụ xét tuyển trong 

trường hợp có nhiều thí sinh cùng điểm, mức chênh lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp 

xét tuyển. 

b) Công khai các thông tin xét tuyển trên trang thông tin điện tử của đơn vị. 

c) Tham gia Hội đồng tuyển sinh. 

d) Tư vấn cho các thí sinh trong việc chọn ngành, chọn trường. 

đ) Kiểm tra hồ sơ thí sinh, nhất là các hồ sơ liên quan đến chính sách ưu tiên khi thí 

sinh trúng tuyển đến làm thủ tục nhập học. 

4. Tổ chức thực hiện 

Sau khi Đề án được Bộ GD&ĐT phê duyệt, Đại học Đà Nẵng và các đơn vị thành 

viên triển khai thực hiện các nội dung của Đề án. 

Đại học Đà Nẵng có trách nhiệm báo cáo với Bộ GD&ĐT  kết quả thực hiện Đề án 

theo quy định. 

 

GIÁM ĐỐC 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NHÓM VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

Đợt xét tuyển: Nguyện vọng I 

Họ và tên thí sinh: …………………………………………Giới tính:…………... 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………...………………….................. 

 

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):          
 

Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):            
 

Mã ĐKXT:    -    -    -    
 

Diện "Ưu tiên xét tuyển":      Đối tượng:        Loại giải, huy chương:  

Môn đoạt giải: ............................................................................................................... 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: .............................................................................. 

......................................................................................................................................... 

Số điện thoại:  ......................................Email:……………………………… …….. 

Chế độ ưu tiên:  Khu vực tuyển sinh:   
 

    Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  
 

 

Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia:  
 

 

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 

Thứ tự  

ưu tiên 

Mã 

trường 
Ngành Mã ngành Tổ hợp 3 môn xét tuyển 

1       

2       

3       

4       

 

Có đăng ký xét tuyển vào trường ngoài nhóm:       

Mã trường    Tên trường: ……………………………………….. 

Đối với thí sinh thi liên thông CĐ, ĐH: Trường tốt nghiệp……………………………. 

 ..........., ngày     tháng       năm 2016 

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ  

 (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Mẫu 2A Phụ lục 1 
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HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

 

1. Số báo danh, số CMND: 

Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Hồ sơ đăng ký dự thi. 

2. Mã ĐKXT: 

Ghi chính xác mã đăng ký xét tuyển được quy định trong Giấy chứng nhận kết quả thi 

của thí sinh. 

3. Mục "Diện ưu tiên xét tuyển": 

Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng, đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 3 

Điều 7 Quy chế tuyển sinh, khi ĐKXT vào trường cần đánh dấu "X" vào ô bên cạnh đồng  

thời: 

a) Điền  sau mục "Đối tượng" một trong các ký hiệu từ 01 đến 04 theo quy định sau: 

- Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: 01; 

- Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia:02; 

- Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần 

trong năm: 03; 

- Thí sinh được Uỷ ban TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia: 04. 

b) Điền sau mục "Loại giải, Huy chương": giải, huy chương mình đã đạt được; 

c) Điền sau mục "Môn đoạt giải": môn học hoặc môn thể thao đã đoạt giải hoặc huy 

chương. Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, ghi tóm 

tắt tên đề tài đã đoạt giải. 

4. Thí sinh khẳng định lại chế độ ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng tuyển 

sinh. Trong mục "khu vực ưu tiên" điền một trong các mã  KV1, KV2-NT, 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). Nếu chế độ ưu tiên khác so với hồ sơ đăng ký dự 

thi thì phải đánh dấu vào ô “Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT 

quốc gia”. Thí sinh chịu trách nhiệm tính chính xác của thông tin này.  

5. Mục "Các nguyện vọng đăng ký": 

Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ tất cả các nguyện vọng. Những nguyện 

vọng không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định. Trường hợp thí sinh ghi mã ngành 

không đúng với tên ngành, thông tin đăng ký dự thi là tên ngành.  

6. Mục "Có đăng ký xét tuyển vào trường ngoài nhóm" 

- Thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển vào nhóm Đại học Đà Nẵng: không điền thông tin vào 

mục này; 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhóm Đại học Đà Nẵng và trường ngoài nhóm: đánh 

dấu "X" vào ô bên cạnh và điền đầy đủ các thông tin về trường thứ 2 mà thí sinh đăng ký 

xét tuyển.  
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       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NHÓM VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Đợt…. 

Họ và tên thí sinh: …………………………………………Giới tính:…………... 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………...………………….................. 

 

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):          
 

Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):            
 

Mã ĐKXT:    -    -    -    
 

Diện "Ưu tiên xét tuyển":      Đối tượng:        Loại giải, huy chương:  

Môn đoạt giải: ............................................................................................................... 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: .............................................................................. 

......................................................................................................................................... 

Số điện thoại:  ......................................Email:……………………………… …….. 

Chế độ ưu tiên:  Khu vực tuyển sinh:   
 

    Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  
 

 

Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia:  
 

 

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 

Thứ tự  

ưu tiên 

Mã 

trường 
Ngành Mã ngành Tổ hợp 3 môn xét tuyển 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Có đăng ký xét tuyển vào trường ngoài nhóm:       

Mã trường    Tên trường: ……………………………………….. 

Đối với thí sinh thi liên thông CĐ, ĐH: Trường tốt nghiệp……………………………. 

 ..........., ngày     tháng       năm 2016 

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ  

 (ký, ghi rõ họ tên) 

Mẫu 2B 

Phụ lục 2 
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HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

1. Số báo danh, số CMND: 

Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Hồ sơ đăng ký dự thi. 

2. Mã ĐKXT: 

Ghi chính xác mã đăng ký xét tuyển được quy định trong Giấy chứng nhận kết quả thi 

của thí sinh. 

3. Mục "Diện ưu tiên xét tuyển": 

Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng, đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 3 

Điều 7 Quy chế tuyển sinh, khi ĐKXT vào trường cần đánh dấu "X" vào ô bên cạnh đồng  

thời: 

a) Điền  sau mục "Đối tượng" một trong các ký hiệu từ 01 đến 04 theo quy định sau: 

- Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: 01; 

- Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia:02; 

- Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần 

trong năm: 03; 

- Thí sinh được Uỷ ban TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia: 04. 

b) Điền sau mục "Loại giải, Huy chương": giải, huy chương mình đã đạt được; 

c) Điền sau mục "Môn đoạt giải": môn học hoặc môn thể thao đã đoạt giải hoặc huy 

chương. Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, ghi tóm 

tắt tên đề tài đã đoạt giải. 

4. Thí sinh khẳng định lại chế độ ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng tuyển 

sinh. Trong mục "khu vực ưu tiên" điền một trong các mã  KV1, KV2-NT, 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). Nếu chế độ ưu tiên khác so với hồ sơ đăng ký dự 

thi thì phải đánh dấu vào ô “Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT 

quốc gia”. Thí sinh chịu trách nhiệm tính chính xác của thông tin này.  

5. Mục "Các nguyện vọng đăng ký": 

Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ tất cả các nguyện vọng. Những nguyện 

vọng không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định. Trường hợp thí sinh ghi mã ngành 

không đúng với tên ngành, thông tin đăng ký dự thi là tên ngành.  

6. Mục "Có đăng ký xét tuyển vào trường ngoài nhóm" 

- Thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển vào nhóm Đại học Đà Nẵng: không điền thông tin vào 

mục này; 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhóm Đại học Đà Nẵng và trường ngoài nhóm: đánh 

dấu "X" vào ô bên cạnh và điền đầy đủ các thông tin về trường thứ 2 mà thí sinh đăng ký 

xét tuyển.  
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Phụ lục 3 

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG  

ĐƯỢC CHẤP NHẬN LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2016 
 

 

TT Trường đào tạo liên thông 
Hình thức 

liên thông 
Trường được chấp nhận liên thông 

1.  Trường Đại học Bách khoa CĐ - ĐH 
1. Trường Cao đẳng Công nghệ  - ĐHĐN 

2. Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin – ĐHĐN 

2.  Trường Đại học Kinh tế CĐ - ĐH 

1. Trường Cao đẳng Công nghệ  - ĐHĐN 

2. Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin – ĐHĐN 

3. Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng 

3.  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum CĐ - ĐH 

1. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 

2. Trường Cao đẳng công nghệ - ĐHĐN 

3. Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN 

4. Trường Đại học Quy Nhơn 

5. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum 

6. Trường Cao đẳng Thương mại 

7. Trường Đại học Tài Chính – Kế toán 

4.  Trường Cao đẳng Công nghệ TC-CĐ Các trường TCCN đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định 

chất lượng theo tiến độ do Bộ GD&ĐT quy định, được công bố trên 

trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT. 5.  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TC-CĐ 

 


