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CHUẨN BỊ HỒ SƠ 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC THEO PHƯƠNG THỨC 

XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT NĂM 2022 

CHỤP ẢNH MẶT TRƯỚC CMND/CCCD 

CHỤP ẢNH MẶT SAU CMND/CCCD 

 

CHỤP ẢNH HỌC BẠ NĂM LỚP 10 

CHỤP ẢNH HỌC BẠ NĂM LỚP 11 

CHỤP ẢNH HỌC BẠ HỌC KỲ I NĂM LỚP 12 

CHỤP ẢNH ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có) 

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN 

BƯỚC 1: LẬP PHIẾU ĐĂNG KÝ 

BƯỚC 2: ĐÍNH KÈM HỒ SƠ CÁC MINH CHỨNG 

 

BƯỚC 3: XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ 

BƯỚC 4: NỘP LỆ PHÍ XÉT TUYỂN 

CHỤP ẢNH BẰNG/CHỨNG NHẬN TN THPH 

(nếu Thí sinh đã TN THPT) 
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       THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN 

1. Địa chỉ đăng ký trực tuyến: https://ts.udn.vn 

2. Thực hiện đăng ký 

 
 

 
3. Nhập thông tin đăng ký 

 

 

 

 

 

Chọn năm tốt nghiệp 

THPT 

Nhập số CMND/CCCD 

https://ts.udn.vn/
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4.  Lập phiếu đăng ký 

- Những nội dung có dấu “*” là phần bắt buộc thí sinh phải điền chính xác thông tin 

cá nhân. 

4.1. Thông tin cá nhân: 

 

 

Chọn chính xác nội dung này vì 

liên quan đến khu vực ưu tiên và 

tổng  điểm xét tuyển 

Chọn chính xác nội dung này vì 

liên quan đến tổng điểm xét tuyển 

nếu có ưu tiên 

 

Chọn chính xác nội dung này vì 

liên quan đến tổng điểm xét tuyển 

nếu có ưu tiên 
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4.2. Thông tin đăng ký xét tuyển 

 

 

  

Thí sinh nhập đúng số điện thoại 

của người thân để bộ phận kiểm tra 

hồ sơ liên lạc khi không liên hệ 

được với thí sinh 

Thí sinh nhập đúng số điện thoại 

của mình để bộ phận kiểm tra hồ sơ 

liên lạc khi cần thiết 

Thí sinh nhập đúng địa chỉ email để 

nhận các thông tin liên quan từ Hội 

đồng tuyển sinh khi đăng ký xét 

tuyển trực tuyến 

Click chuột trái vào nội dung này 

để chọn ngành đăng ký 
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4.2.1. Thêm, hiệu chỉnh nguyện vọng đăng ký  

 

 

 

Click chuột trái vào nội dung này để chọn 

trường 

Click chuột trái vào nội dung này để chọn 

ngành/chương trình 

Click chuột trái vào nội dung 

này để chọn tổ hợp xét tuyển 

Sau khi chọn nguyện vọng, thí sinh Click 

chuột trái vào nội dung này để lưu nguyện 

vọng 



6 
 

 

 

 

 

Sau khi lưu NV, thí sinh Click chuột trái vào nội 

dung này để thêm nguyện vọng, mỗi thí sinh được 

đăng ký tối đa 5 nguyện vọng 

Sau khi đăng ký đủ các NV, thí sinh 

Click chuột trái vào nội dung này để 

đóng của sổ đăng ký NV 
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  Sau khi nhập điểm xong, thí sinh 

bấm vào đây để lưu điểm đã nhập 

Thí sinh nhập điểm vào các ô 

này (lưu ý: dấu thập phân là dấu 

“,”) 

Sau khi đăng ký đủ các NV, thí sinh 

Click chuột trái vào nội dung này để 

nhập điểm 



8 
 

 

 4.2.2. Đính kèm file hồ sơ 

 

 

Nội dung này chỉ dành cho thí sinh đăng ký vào 

các ngành sư phạm, sức khỏe (có thể bổ sung 

sau theo hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh) 

Thí sinh dùng các hình chụp từ điện thoại để 

upload tại các nội dung này (hình ảnh rõ ràng, 

đầy đủ nội dung cần thiết) 
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Sau khi thí sinh upload xong các hình ảnh cần thiết, màn hình hiện nội dung như hình bên dưới: 

 

 

4.2.3. Xác nhận thông tin đăng ký 

 

 

 

 

 

 

Thí sinh kiểm tra email và màn hình đăng ký đều có các nội dung trước đó thí sinh đã đăng 

ký như hình dưới 

Sau khi upload xong  

các minh chứng, thí 

sinh lăn chuột xuống 

phía dưới sẽ thấy nội 

dung này và thực hiện 

click vào ô này nếu các 

thông tin đã chính xác 

Click vào đây để sang bước 3, đồng thời 

kiểm tra email để nhận thông báo của Hội 

đồng tuyển sinh ĐHĐN 
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4.2.4. Nhập mã xác nhận (6 số) từ email 

 

Sau khi bấm vào ô xác nhận, chuyển sang bước 4 thì màn hình xuất hiện cửa sổ “Xác nhận 

đăng ký” như sau: 

 

 

Thí sinh kiểm tra email để lấy mã 

(6 số) do Hệ thống gửi về để điền 

vào mục này 

Thí sinh nhấn vào đây để xác nhận 

và sang bước 4 

Thí sinh bấm 

vào đây khi muốn thay đổi 

hoặc điều chỉnh các thông tin 

trước đó 

Thí sinh bấm đồng ý xác nhận đồng nghĩa 

với việc: các thông tin đã chính xác, thí sinh 

không được bổ sung hay thay đổi các 

nguyện vọng đã đăng ký trước đó 
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Thí sinh nhấn vào ô “Đồng ý xác nhận” sẽ sang bước 4 “Nộp lệ phí” 

5. Nộp lệ phí: Thí sinh thực hiện nộp lệ phí bằng cách nhấn vào ô “Nộp tiền” ở Ngân hàng mà 

mình mở tài khoản. 

 

 

 

Thí sinh nhấn vào các ô này để chọn 

ngân hàng thanh toán, ví dụ chọn ngân 

hàng BIDV thì nhấn vào đây 
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Thí sinh không thực hiện thanh 

toán qua các ví điện tử bên dưới từ 

33 đến 39 
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Sau khi chọn ngân hàng để thanh toán, màn hình xuất hiện cửa sổ như hình  
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Nếu thí sinh chọn thanh toán qua QRPAY thì màn hình sẽ xuất hiện hình như bên dưới 

 

 

Sau khi thanh toán xong lệ phí xét tuyển, thí sinh sẽ nhận được thông báo này của hệ thống 
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Thí sinh kiểm tra hộp thư trong email sẽ nhận được thông báo của Hội đồng tuyển sinh thông 

báo “thí sinh đã hoàn thành việc đăng ký và nộp lệ phí xét tuyển” như hình minh họa 

 

 

 

 

 

Chúc các bạn thí sinh đạt được kết quả tốt trong kỳ 

thi tốt nghiệp THPT và trở thành tân sinh viên của 

Đại học Đà Nẵng 

 


