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10 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP  
KHI NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐHĐN NĂM 2016 

 
 

1. Hỏi: Thí sinh ĐKXT vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 bằng hình thức nào? 

Trả lời: Thí sinh ĐKXT bằng 2 hình thức:  
- ĐKXT trực tuyến: Truy cập vào website http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn và thực 

hiện đăng ký theo quy định; 
- Nộp qua Bưu điện chuyển phát nhanh (EMS). Hồ sơ gồm 01 PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT 

TUYỂN NHÓM VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Đợt xét tuyển: Đợt I (Mẫu 2A), các đợt bổ 
sung (Mẫu 2B), thí sinh điền đầy đủ thông tin, ký ghi rõ họ và tên; 

Nơi nhận: Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng; 
Thời gian:  
 + Đợt I:    từ 01/8/2016 đến 12/8/2016  
 + Đợt bổ sung lần 1:  từ 21/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016 
 + Đợt bổ sung lần 2:  từ 11/9/2016 đến hết ngày 21/9/2016 

ĐKXT trực tuyến kết thúc trước 1 ngày so với ĐKXT nộp qua đường bưu điện. 
 
2. Hỏi: Lệ phí xét tuyển là bao nhiêu? 

Trả lời: Lệ phí xét tuyển được quy định như sau: 
- Đợt I: đăng ký 1 trường nộp 30.000 đồng; từ 2 trường trở lên nộp 60.000 đồng;  
- Các đợt bổ sung: đăng ký 1 trường nộp 30.000 đồng; 2 trường nộp 60.000 đồng; từ 3 

trường trở lên nộp 90.000 đồng. 
 
3. Hỏi: Nộp lệ phí ĐKXT bằng cách nào? 

Trả lời: Có 2 cách nộp: 
- Cách 1: Nộp cùng lúc với Phiếu ĐKXT qua đường bưu điện.  
- Cách 2: Nộp bằng hình thức chuyển khoản đối với thí sinh đăng ký trực tuyến. Đơn vị 

hưởng: Đại học Đà Nẵng  
+ Tài khoản 1: 5601 0000 891 048, Ngân hàng BIDV chi nhánh Hải Vân;  
+ Tài khoản 2: 102 010 002 528 018, Ngân hàng VIETTINBANK chi nhánh Đà Nẵng.   

 
4. Hỏi: Thí sinh được đăng ký bao nhiêu ngành/trường vào ĐHĐN trong một đợt? 

Trả lời: 
- Đợt I: Thí sinh được đăng ký tối đa 4 ngành, trong đó không quá 2 ngành cho một 

trường. Nếu thí sinh đăng ký từ 2 trường thành viên của ĐHĐN trở lên sẽ không được 
phép đăng ký thêm trường ngoài ĐHĐN; 

- Các đợt bổ sung: Thí sinh được đăng ký tối đa 6 ngành, trong đó không quá 2 ngành 
cho một trường. Nếu thí sinh đăng ký từ 3 trường thành viên của ĐHĐN trở lên sẽ 
không được phép đăng ký thêm trường ngoài ĐHĐN; 

 
5. Hỏi: Nguyện vọng 1 và Nguyện vọng 2 có bình đẳng trong xét tuyển? 

Trả lời: Xét 2 nguyện vọng là bình đẳng. Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 
sẽ được tự động xét nguyện vọng 2 bình đẳng với các thí sinh khác. 
  Điểm xét tuyển của từng ngành không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng 
đầu vào do Bộ GDĐT quy định. Ngoài ra còn có các tiêu chí phụ khi có nhiều thí sinh bằng 
điểm nhau. 
 Điểm trúng tuyển đợt sau có thể bằng, cao hơn hoặc thấp hơn điểm trúng tuyển 
đợt trước, tùy theo tình hình thực tế. 
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6. Hỏi: Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp cho một ngành có bằng nhau không? 

Trả lời: Một ngành có nhiều tổ hợp xét tuyển, điểm xét tuyển giữa các tổ hợp có thể khác 
nhau, tùy đặc điểm riêng của từng ngành. Thí sinh xem chi tiết trên Thông tin Đăng ký xét 
tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Đại học Đà Nẵng. 
 
7. Hỏi: Có công bố điểm chuẩn dự kiến trong thời gian nộp hồ sơ ĐKXT không? 

Trả lời: Khác với năm 2015, năm nay các trường đại học không công bố điểm chuẩn dự 
kiến trong thời gian ĐKXT. Trong mỗi đợt xét tuyển, thí sinh không được rút hồ sơ để 
đăng ký lại. 
 
8. Hỏi: Thí sinh có được sử dụng kết quả thi môn năng khiếu của các trường ngoài 
ĐHĐN để ĐKXT vào ĐHĐN không? 

Trả lời:  
Thí sinh ĐKXT vào những ngành đào tạo trình độ đại học có môn năng khiếu chỉ 

được sử dụng kết quả thi do ĐHĐN tổ chức.  
Riêng thí sinh ĐKXT vào những ngành đào tạo trình độ trình độ cao đẳng được 

sử dụng kết quả thi môn năng khiếu do các trường đại học khác tổ chức; 
 Điểm môn năng khiếu (chưa nhân hệ số) không nhỏ hơn 5,0 điểm đổi với trình độ 
đại học và 4,0 điểm đối với trình độ cao đẳng. 
 
9. Hỏi: Có được điều chỉnh chế độ ưu tiên khi ĐKXT? 

Trả lời: Thí sinh có nguyện vọng điều chỉnh chế độ ưu tiên (do sai sót hoặc bổ sung ưu 
tiên) cần thực hiện đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện. Khi điều chỉnh chế độ ưu 
tiên, thí sinh phải điền thông tin theo quy định vào Phiếu ĐKXT và nộp kèm theo các minh 
chứng để xác nhận việc được hưởng chế độ ưu tiên. 
 
10. Hỏi: Khi nào có kết quả xét tuyển và việc sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi 
THPT quốc gia? 

Trả lời:  
Kết quả xét tuyển Đợt 1 sẽ công bố trước ngày 14/8/2016; 

 Sau khi có kết quả xét tuyển, thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi vào 
trường sẽ nhập học. Hạn cuối là ngày 19/8/2016 (theo dấu bưu điện).  
 Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận kết quả thi, thí sinh cần liên hệ với Trường đại 
học chủ trì cụm thi làm đơn xin trường xác nhận. Trường sẽ cấp cho thí sinh 01 Giấy 
chứng nhận kết quả thi "được cấp lại" (có dấu đỏ của trường và được ghi là "bản cấp 
lại"). Khi được cấp giấy này, bản chính sẽ không còn giá trị và hệ thống quản lý dữ liệu 
tuyển sinh Quốc gia sẽ thông báo cho trường thí sinh đăng ký xét tuyển để trường biết và 
chỉ nhận Giấy chứng nhận kết quả thi được cấp lại. 


