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NĂM 2020 THEO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 
 

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 đúng, đầy đủ theo nội dung yêu cầu. 

Mục 12: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin gồm tên cơ sở đào tạo, tên ngành/chuyên ngành. Các nguyện vọng có 

thông tin không đúng quy định sẽ không được xét.  

Mục 13: Thí sinh liệt kê các minh chứng để được hưởng chính sách ưu tiên. 

Mục 14: Thí sinh liệt kê minh chứng khác theo yêu cầu của ngành đăng ký xét tuyển 

2. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ 

2.1. Hồ sơ gồm:  

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

- Bản photo chứng minh nhân dân/căn cước công dân; 

- Bản photo bằng tốt nghiệp THPT/chứng nhận tốt nghiệp THPT (bổ sung khi có kết quả thi); 

- Bản photo giấy chứng nhận kết quả điểm thi ĐGNL (bổ sung khi có kết quả thi); 

- 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, VNPAY; 

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

- Minh chứng khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo. 

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 cơ sở đào tạo 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 KINH TẾ 

  71 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 3)  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

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

 4)   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

  131 Lương Nhữ Hộc, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

5)  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

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

 6)  VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT-ANH 

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

 7) 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, 

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: 45.000 đ/nguyện vọng 

- Thí sinh chọn một trong 4 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).  

 Cách 4: Nộp qua cổng thanh toán VNPAY 

Thí sinh ghi rõ thông tin khi chuyển lệ phí:  

ĐKXT THEO KẾT QUẢ THI ĐGNL CỦA ĐHQG TP.HCM  VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

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

http://ts.udn.vn/

