
 
THÔNG BÁO 

Tuyển sinh đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT  
năm 2021 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 

Đợt bổ sung từ ngày 05/11/2021 đến ngày 15/11/2021 
 

 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính 
quy vào các ngành của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, đợt bổ sung, xét theo kết quả thi 
Trung học phổ thông (THPT) năm 2021 như sau:  

 1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển 

 Danh mục các ngành tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển trong Phụ lục đính kèm trong 
thông báo. 

2. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên 
- Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước. 

- Đối tượng: thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT năm 2021. 

- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành. 

3. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển 
- Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng trong đơn đăng ký xét tuyển 

(ĐKXT).  

- Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 
1 là nguyện vọng cao nhất. 

- Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, 
không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. 

- Đối với mỗi thí sinh: việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các 
nguyện vọng; mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển tối đa vào 01 nguyện vọng trong đơn. 

- Sau khi Đại học Đà Nẵng công bố kết quả xét tuyển, thí sinh trúng tuyển phải nộp 
bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 trong thời gian quy định về trường 
trúng tuyển để xác nhận nhập học. 

4. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển 
4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

 Hồ sơ gồm: 

- Đơn đăng ký xét tuyển (Mẫu 02) có đầy đủ thông tin theo quy định; 

- Bản sao chứng nhận kết quả thi THPT; 

- Biên nhận nộp lệ phí ĐKXT (đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại điểm nhận hồ 
sơ tại Phân hiệu Kon Tum) hoặc bản photo biên lai chuyển lệ phí ĐKXT qua bưu điện 
(đối với thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện). 

4.2. Lệ phí đăng ký xét tuyển 

 30.000 đồng/nguyện vọng. 
Lưu ý: các thí sinh chuyển lệ phí qua bưu điện cần ghi rõ các thông tin sau: 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT –  
PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC  ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

  

Số: 3786/TB-ĐHĐN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 11 năm 2021 
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 Họ và tên thí sinh; Ngày sinh; Số điện thoại liên hệ 
5. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 
5.1. Thời gian nhận hồ sơ 

Từ ngày 05/11/2021 đến hết ngày 15/11/2021 (tính theo dấu bưu điện). 

5.2. Địa điểm nhận hồ sơ 

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: PHÂN 
HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM, Số 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon 
Tum, Tỉnh Kon Tum. 

Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang tuyển sinh của ĐHĐN tại 
địa chỉ http://ts.udn.vn; trang tuyển sinh của Phân hiệu Kon Tum, địa chỉ: 
http://ts.kontum.udn.vn/; liên hệ với Phòng Đào tạo, Phân hiệu Kon Tum qua số: 
02606.509.559  hoặc với Ban Đào tạo, ĐHĐN qua số: 0236 3835345 (bấm số 1)./. 

 
Nơi nhận: 
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (để t/h); 
- VP, Ban KHTC (để p/h); 
- Giám đốc (để b/c); 
- Lưu: VT, ĐT. 
 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(đã ký) 
 
 

PGS.TS. Lê Quang Sơn 
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PHỤ LỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN CỦA PHÂN HIỆU KON TUM 
(Kèm theo Thông báo số  3786/TB-ĐHĐN ngày  05 tháng 11 năm 2021 của ĐHĐN) 

 
 

TT 
 

Mã 
trường 

 
Tên ngành/ 

chuyên ngành 

 
Mã 

ĐKXT 

 
Chỉ tiêu  
dự kiến 

 
Tổ hợp xét tuyển 

Mã tổ 
hợp 

xét tuyển 

Tiêu chí phụ đối 
với các thí sinh 

bằng điểm 

Điểm 
chuẩn giữa 
các tổ hợp 

Ngưỡng ĐBCL 
Đầu vào 

 
 

1 DDP Quản lý nhà 
nước 7310205 5 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 
2. Toán + Địa lý + GDCD 
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 
4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 

1. A00 
2. A09 
3. C00 
4. D01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Không  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bằng nhau 

 
 
ĐXT ≥ 14.00 
 
 
* Ghi chú: Điểm 
xét tuyển (ĐXT) 
= Tổng điểm các 
môn trong tổ 
hợp + Điểm ưu 
tiên  

 
 

2 DDP Quản trị kinh 
Doanh 7340101 10 

 1.Toán + Vật lý + Hóa học 
 2.Toán + Địa lý + GDCD 
 3.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý  
 4.Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 

1. A00 
2. A09 
3. C00 
4. D01 
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DDP Tài chính – 
Ngân hàng 7340201 10 

 1.Toán + Vật lý + Hóa học 
 2.Toán + Địa lý + GDCD 
 3.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý  
 4.Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 

1. A00 
2. A09 
3. C00 
4. D01 

4 

DDP 
Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 
hành 

7810103 10 

 1.Toán + Vật lý + Hóa học 
 2.Toán + Địa lý + GDCD 
 3.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý  
 4.Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 

1. A00 
2. A09 
3. C00 
4. D01 

 
  5 DDP Kế Toán 7340301 10 

 1.Toán + Vật lý + Hóa học  
 2.Toán + Địa lý + GDCD 
 3.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý  
 4.Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 

1. A00 
2. A09 
3. C00 
4. D01 

 
 6 DDP Luật kinh tế 7380107 10 

 1.Toán + Vật lý + Hóa học 
 2.Toán + Địa lý + GDCD 
 3.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý  
 4.Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh  

1. A00 
2. A09 
3. C00 
4. D01 

 
 7 DDP Công nghệ thông 

tin 7480201 10 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 
3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh 
4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 

1. A00 
2. A01 
3. D07 
4. D01 

 


