
 

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU  

DÙNG CHO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 

 
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1 . Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ IN HOA có dấu) 

………………………………………………………………………………………Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 

 (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở đầu mỗi ô)                     

3. Nơi sinh: (tỉnh hoặc thành phố)..................................................,Dân tộc  (ghi bằng chữ)............................................... 

4. Giấy chứng minh nhân dân số (Ghi mỗi số vào một ô) 

    Ngày cấp:………………………Nơi cấp:……………………… 

 

 5. Hộ khẩu thường trú:                 

                                                Mã tỉnh(Tp)       Mã huyện(quận)    Mã xã(phường) 

Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau:…………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Địa chỉ nhận giấy báo dự thi:………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại 1: ……………………..Điện thoại 2:………………………Email:………………………………………… 

B. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU 

 7. Ngành đăng ký dự thi     

      Tên ngành : ……………………………………………………     Mã ngành 

 8. Môn đăng ký:……………………………………………                               ………………………………………........ 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Đơn đăng ký dự thi này là đúng sự thật. Nếu có gì sai sót, tôi xin chịu 

trách nhiệm theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

  Ngày…...tháng……năm  2019 

                    Thí sinh 

            (Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 

  

    

 

        

            

        

       

Mẫu 1A 

 

 

 

Ảnh 4*6 



HƯỚNG DẪN  

GHI VÀ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN THI NĂNG KHIẾU 

I. HƯỚNG DẪN GHI ĐƠN 

Thí sinh bắt buộc điền đầy đủ thông tin từ Mục 1 đến Mục 6 trong Đơn đăng ký dự thi theo 

yêu cầu trong đơn. 

Mục 7, 8: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin dự thi gồm tên ngành, mã ngành, môn đăng ký. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Thí sinh dán ảnh 4*6 kiểu CMND mới chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 

II. HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN 

1. Hồ sơ gồm:  

- Đơn đăng ký dự thi (Mẫu 1A) có đầy đủ thông tin, dán ảnh theo quy định hoặc bản in Đơn 

đăng ký dự thi trực tuyến có ký tên; 

- 02 tem để gửi Giấy báo dự thi và kết quả thi; 

- Biên lai thu lệ phí ĐKDT của ĐHĐN hoặc bản photo biên lai chuyển lệ phí ĐKDT qua bưu 

điện. 

2. Lệ phí 

300.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự thi 

- Thí sinh nộp lệ phí theo một trong các hình thức sau: 

+ Nộp trực tiếp: tại Ban Kế hoạch - Tài chính, Đại học Đà Nẵng, Phòng 107, Khu A, Đại học 

Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng; 

+ Chuyển khoản: 

Người thụ hưởng: Đại học Đà Nẵng; 

Số tài khoản: 113000176350; 

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng (VietinBank, 

CN Đà Nẵng) 

Nội dung chyển khoản: Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại liên lạc, số ID và lý 

do nộp lệ phí. 

Thí sinh nộp lệ phí qua ngân hàng, không chuyển khoản qua cây ATM do không thể hiện được 

thông tin người nộp và các nội dung khác. 

 + Nộp qua bưu điện theo địa chỉ: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng (ghi đầy đủ nội dung: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại liên lạc, số ID và lý do 

nộp lệ phí). 

3. Thời gian nộp hồ sơ: 
 

Từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 31/5/2019 (tính theo dấu bưu điện) 

4. Địa điểm nhận hồ sơ:  

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  

Ban Đào tạo, phòng C.101 

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

 

Trường hợp thí sinh có thắc mắc, vui lòng liên hệ điện thoại (0236) 3835345 (bấm số 

1) hoặc vào mục Hỏi đáp tuyển sinh trên trang Tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng tại địa 

chỉ http://ts.udn.vn. 

TT Ngành Mã ngành Môn đăng ký 

1 Kiến trúc 7580101 Vẽ mỹ thuật 

2 Giáo dục Mầm non 7140201 Năng khiếu 

3 Sư phạm Âm nhạc 7140221 
Năng khiếu 1,  

Năng khiếu 2 

4 Giáo dục thể chất 7140206 Năng khiếu TDTT 

http://ts.udn.vn/
http://ts.udn.vn/

