
   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 XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ 

 VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 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 (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) 

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. Nơi học THPT hoặc tương đương: (ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường): 

Năm lớp 10................................................................................... ....................................... 

Năm lớp 11................................................................................................. ......................... 

Năm lớp 12......................................................................... .................................................  

 Mã tỉnh Mã trường                   

7. Khu vực ưu tiên trong tuyển sinh:  KV1,    KV2-NT,     KV2,    KV3 (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó)  

8. Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh:   01, 02, 03, 04, 05, 06, 07    (thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào đối tượng đó) 

9. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô) 

10. Địa chỉ nhận kết quả xét tuyển:……………………………………………………………………………… 

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

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

B. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 

11. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

Tên cơ sở đào tạo Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển 

1                      ;                    ; 

2                      ;                     ; 

3                      ;                     ; 

4                      ;                     ; 

5                      ;                     ; 

 12. Hồ sơ ưu tiên gửi kèm (nếu thí sinh đăng ký được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng): 

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 

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

xử lý theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

   Ngày…...tháng……năm 2019  

Hồ sơ gồm:  Thí sinh 

1. Đơn đăng ký xét tuyển (ký và ghi rõ họ tên) 

2. Bản photocopy CMND 

3. Bản photocopy chứng nhận tốt nghiệp THPT 

4. Bản photocopy học bạ THPT 

5. Minh chứng nộp lệ phí ĐKXT 

6. Minh chứng ưu tiên theo đối tượng (nếu đăng ký hưởng ưu tiên)  

 

        

            

        

      

      

      

    

Mẫu 1B 



HƯỚNG DẪN GHI VÀ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2019 

1. HƯỚNG DẪN GHI ĐƠN 

Thí sinh điền đầy đủ thông tin từ Mục 1 đến Mục 10 trong Đơn đăng ký xét tuyển này tương tự với 

thông tin ghi trên Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) do Bộ GD&ĐT phát hành. 

Mục 11: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin gồm tên cơ sở đào tạo, tên ngành, tổ hợp môn dùng để xét tuyển. Các 

nguyện vọng có thông tin không đúng quy định sẽ không được xét.  

Mục 12: Thí sinh liệt kê các minh chứng để được hưởng chính sách ưu tiên. 

2. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ 

2.1. Hồ sơ gồm:  

- Đơn đăng ký xét tuyển (Mẫu 1B) có đầy đủ thông tin theo quy định 

- Bản photocopy chứng minh nhân dân 

- Bản photocopy chứng nhận tốt nghiệp THPT 

- Bản photocopy học bạ THPT  

- Biên lai nộp lệ phí ĐKXT (đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại điểm nhận hồ sơ) hoặc bản photocopy 

biên lai chuyển lệ phí ĐKXT qua bưu điện (đối với thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện) hoặc minh chứng 

chuyển lệ phí qua tài khoản 

- Minh chứng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng (nếu đăng ký hưởng ưu tiên)  

2.2. Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển:  

Theo thông báo trên trang tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ http://ts.udn.vn. 

2.3. Địa điểm nhận hồ sơ: 

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong hai địa điểm sau: 

(Thí sinh nên ưu tiên nộp hồ sơ vào trường đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1) 

- Địa điểm số 1: Chọn một trong số các cơ sở đào tạo đăng ký xét tuyển: 

1) TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

54. Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 2)  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

3)  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

48 Cao Thắng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 4)  VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT-ANH 

158A Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 5)  PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM 

704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

6) KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG   

Đô thị ĐH Đà Nẵng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, 

Tp Đà Nẵng 

 7) KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

62 Ngô Sĩ Liên, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 

- Địa điểm số 2: ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - Ban Đào tạo 

41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

2.4. Lệ phí đăng ký xét tuyển 

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đ/nguyện vọng 

- Thí sinh chọn một trong ba hình thức nộp lệ phí đăng ký xét tuyển: 

Cách 1: Nộp trực tiếp tại điểm nhận hồ sơ.  

Cách 2: Chuyển qua bưu điện đến địa điểm nhận hồ sơ ở mục 2.3 

Cách 3: Chuyển lệ phí vào tài khoản của ĐHĐN theo thông tin sau 

  Tài khoản nhận: 113000176350;  

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

CN Đà Nẵng).  

Thí sinh ghi rõ thông tin khi chuyển lệ phí:  

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 Họ và tên thí sinh; Ngày sinh; Số điện thoại liên hệ. 

 

http://ts.udn.vn/

