
   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 TUYỂN THẲNG VÀO  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - 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:………………………………………………………………………………. 

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

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

B. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG 
 

12. Tên trường:  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐH ĐÀ NẴNG  Mã trường 

13. Đối tượng đăng ký xét tuyển thẳng: Thí sinh có thể đăng ký ở cả NHÓM 1 và NHÓM 2 

a. NHÓM 1: XÉT TUYỂN THẲNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TẤT CẢ CÁC NGÀNH 

STT Đối tượng (thí sinh thuộc đối tượng nào thì chọn đúng thứ tự đối tượng để ghi) Chi tiết thông tin 

1 Học sinh giỏi quốc gia, quốc tế Môn: ……………………………………. 

Giải: ……………………  Điểm ……….. 

2 

Tham gia trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình 

Việt Nam (VTV) 

 

Vòng thi:    Năm              Quý            Tháng          Tuần    

Tổ hợp môn xét tuyển: …...................... 

- Môn 1: TOÁN                Điểm: ……… 

- Môn 2: ……………….  Điểm: ……… 

- Môn 3: ……………….  Điểm: ……… 

Tổng điểm:……….  

3 
Đạt giải NHẤT, NHÌ học sinh giỏi chương trình dành cho học sinh lớp 12 

thuộc các năm 2017, 2018, 2019 cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
Môn: …………………………………… 

Giải: ……………………  Điểm ………. 

4 

Xét theo điểm IELTS hoặc TOEFL iBT (Chọn 1 trong 2) 

- Tiếng Anh:      IELTS                    Điểm: …………… 

- Tiếng Anh:      TOEFL iBT           Điểm: …………… 

- Môn 1: TOÁN               Điểm: ……… 

- Môn 2 (không phải môn Tiếng Anh): 

      …..……………….  Điểm: ……… 

Tổng điểm 2 môn (từ 12 trở lên):……….. 

 

        

            

        

      

      

      

    

D D Q 

Mẫu 1B 



b. NHÓM 2: XÉT TUYỂN THẲNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ (100 chỉ tiêu) 

Theo học một trong các ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing, Kinh doanh quốc tế, Kế toán 
 

 

1 

Xét theo điểm IELTS hoặc TOEFL iBT cho                                                       

Chương trình đào tạo chính quy liên kết quốc tế (Chọn 1 trong 2) 

 

- Tiếng Anh:      IELTS                    Điểm: …………… 

- Tiếng Anh:      TOEFL iBT           Điểm: …………… 

 

 

Chọn 1 trong 2 hình thức: 

1. Xét theo điểm thi THPT: 

- Môn 1: TOÁN               Điểm: ………. 

- Môn 2 (không phải môn Tiếng Anh): 

            ……………….  Điểm: ……… 

Tổng điểm 2 môn (từ 12 trở lên):……….. 

2. Xét theo điểm trung bình lớp 12: 

Điểm trung bình năm lớp 12:      ………….  

 

14. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển: Mỗi thí sinh đăng ký không quá 3 nguyện vọng, xét ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng, thí sinh trúng 

tuyển nguyện vọng ở thứ tự cao sẽ không xét nguyện vọng tiếp theo. 

Thứ tự 

nguyện vọng 
Mã ngành Tên ngành 

1   

2   

3   

15. Hồ sơ ưu tiên gửi kèm: ……………………………………………………………………..………………………………………… 

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

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. Minh chứng kết quả thi THPT; 

3. Bản sao minh chứng: Giấy xác nhận giải thưởng HSG  

(có thông tin điểm thi HSG) hoặc Giấy xác nhận tham gia  

thi Đường lên đỉnh Olympia trên Đài TH VTV3,  

hoặc IELTS hoặc TOEFL iBT hoặc Học bạ THPT (đối với  

diện thí sinh xét điểm học bạ vào CT đào tạo quốc tế); 

4. Minh chứng nộp lệ phí ĐKXT;                 Xác nhận của phụ huynh 

5. Bản sao minh chứng (nếu có):             (ký và ghi rõ họ tên) 

     - Khu vực ưu tiên trong tuyển sinh (học bạ, …); 

     - Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh. 

  

 

 

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT                   

TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2019                                                                                    
 

1. Hồ sơ gồm:  

- Đơn đăng ký xét tuyển;                      

- Minh chứng kết quả thi THPT; 

- Bản sao minh chứng: Giấy xác nhận giải thưởng HSG (có thông tin điểm thi HSG) hoặc Giấy xác 

nhận tham gia thi Đường lên đỉnh Olympia trên Đài TH VTV3, hoặc IELTS hoặc TOEFL iBT hoặc 

Học bạ THPT (đối với diện thí sinh xét điểm học bạ vào CT đào tạo quốc tế); 

- Minh chứng nộp lệ phí ĐKXT; 

- Bản sao minh chứng (nếu có): 

+ Khu vực ưu tiên trong tuyển sinh (học bạ, …); 

+ Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh. 

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

Từ ngày 08/7/2019 đến 10h ngày 14/7/2019 (tính ngày, giờ theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện 

bằng thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế) 

3. Địa điểm nhận hồ sơ: 



Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến: 

Địa điểm:  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng 

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: 

Hình thức 1: Nộp trực tiếp tại điểm nhận hồ sơ 

Hình thức 2: Chuyển qua bưu điện đến địa điểm nhận hồ sơ ở mục 3 

Hình thức 3: Nộp/Chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế 

 Tên chủ tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 Số tài khoản: 56010000693217 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hải Vân 

Thí sinh ghi rõ thông tin khi chuyển lệ phí:  

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

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC KINH TẾ 

    
******************** 

THÔNG TIN CHI TIẾT TUYỂN THẲNG 
 

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét tuyển thẳng, ưu tiên theo thứ tự sau: 

NHÓM 1: XÉT TUYỂN THẲNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TẤT CẢ CÁC NGÀNH 

a) Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế:  

Xét tuyển thẳng những thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc THPT và những 

thí sinh đủ điều kiện khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b) Đối tượng 2: Thí sinh tham gia trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam 

(VTV): Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt 

Nam (VTV), tốt nghiệp và có tổng điểm thi THPTQG năm 2019 theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường bao gồm 

cả điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên. Ưu tiên lần lượt theo thứ tự thí sinh tham gia thi năm, quý, tháng, 

tuần. 

c) Đối tượng 3: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì học sinh giỏi chương trình dành cho học sinh lớp 12 thuộc các 

năm 2017, 2018, 2019 cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Xét tuyển thẳng những thí sinh đạt giải nhất, 

nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi chương trình dành cho học sinh lớp 12 cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc trung 

ương) bậc THPT. Xét tuyển ưu tiên theo thứ tự thí sinh đạt (1) giải nhất, (2) giải nhì. Đối với các thí sinh cùng 

giải thì xét theo điểm đạt giải HSG.  

Chú ý cho Đối tượng 1 và Đối tượng 3: 

+ Đăng ký vào các ngành thuộc khối Quản trị, kinh doanh, Thống kê: Thí sinh đạt giải một trong các môn 

Toán, Vật lý, Hoá học, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Tin, Sinh học. 

+ Đăng ký vào các ngành thuộc khối Quản lý nhà nước, Luật: Thí sinh đạt giải một trong các môn Toán, 

Vật lý, Hoá học, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Tin, Lịch sử, Địa lý. 

d) Đối tượng 4: Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 

năm (tính đến ngày 20.08.2019) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên và có tổng điểm 02 

(hai) bài/môn thi THPTQG năm 2019 trong tổ hợp môn xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

(trong đó có môn Toán và một môn khác không phải là Ngoại ngữ) đạt từ 12,0 điểm trở lên. Trong trường hợp 

nhiều thí sinh cùng thỏa điều kiện và vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố thì sử dụng tiêu chí để xét tuyển theo 

thứ tự như sau: (1) điểm tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc TOEFL iBT, (2) điểm môn thi Toán THPTQG năm 

2019. 

TT Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành  Mã đăng ký Chỉ tiêu xét tuyển thẳng 

 Khối Quản trị, kinh doanh, Thống kê   

1 Quản trị kinh doanh 7340101 TT 70 

2 Marketing 7340115 TT 30 

3 Kinh doanh quốc tế 7340120 TT 40 

4 Kinh doanh thương mại 7340121 TT 25 

5 Thương mại điện tử  7340122 TT 25 



TT Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành  Mã đăng ký Chỉ tiêu xét tuyển thẳng 

6 Tài chính - Ngân hàng 7340201 TT 55 

6 Kế toán 7340301 TT 55 

7 Kiểm toán 7340302 TT 30 

8 Quản trị nhân lực 7340404 TT 15 

9 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 TT 40 

10 Kinh tế 7310101 TT 40 

11 Thống kê kinh tế 7310107 TT 10 

12 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành  7810103 TT 40 

13 Quản trị khách sạn  7810201 TT 35 

 Khối Quản lý nhà nước, Luật   

14 Quản lý Nhà nước 7310205 TT 15 

15 Luật 7380101 TT 15 

16 Luật kinh tế 7380107 TT 25 

 Tổng  565 

ơNHÓM 2: XÉT TUYỂN THẲNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

QUỐC TẾ (100 chỉ tiêu) 

TT Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành  
Mã đăng ký (dùng 

chung cho 4 ngành) 

Chỉ tiêu xét tuyển 

thẳng 

1 

Sau hai năm học, thí sinh có thể chọn theo học 1 

trong các ngành sau: Quản trị kinh doanh, Quản 

trị marketing, Kinh doanh quốc tế, Kế toán 

7340101 QT 100 

Đối tượng: Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT cho Chương trình đào tạo quốc tế (giảng dạy bằng 

Tiếng Anh):  

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20.08.2019) đạt IELTS 5.5 

trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên và thỏa mãn hoặc (1) tổng điểm 02 (hai) bài/môn thi THPTQG năm 

2019 trong tổ hợp môn xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (trong đó có môn Toán và một 

môn khác không phải là Ngoại ngữ) đạt từ 12,0 điểm trở lên hoặc (2) điểm trung bình chung học tập năm lớp 

12 (điểm học bạ) từ 6,0 trở lên. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng thỏa điều kiện và vượt chỉ tiêu tuyển sinh 

đã công bố thì sử dụng tiêu chí để xét tuyển theo thứ tự như sau: (1) điểm tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc 

TOEFL iBT, (2) tổng điểm 02 (hai) bài/môn thi THPTQG năm 2019, (3) điểm trung bình chung học tập năm lớp 

12. 

Bảng điểm so sánh tương đương các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

TT Chứng chỉ IELTS Chứng chỉ TOEFL iBT 

1 5.5 46 – 59 

2 6.0 60 – 78 

3 6.5 79 – 93 

4 7.0 94 – 101 

5 7.5 102 – 109 

6 8.0 - 9.0 110 – 120 

Từ ngày 08.7 đến 10h ngày 14.07.2019: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (tính ngày, giờ theo dấu bưu 

điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Trường ĐH Kinh tế) 

Các thí sinh đăng ký theo phương thức xét tuyển thẳng: 

+ Nếu trúng tuyển phải xác nhận nhập học trước ngày 23.7.2019. 

+ Nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học sẽ tiếp tục tham gia phương thức xét tuyển theo 

kết quả thi THPT quốc gia năm 2019. 


