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THÔNG BÁO SỐ 2 

Về việc nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy 

vào Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung Tp. Đà Nẵng đợt 2 năm 2021 

 
 

Căn cứ Công văn 3190/BGDĐT-GDĐH về việc công tác tuyển sinh 2021 trong tình 

hình dịch Covid-19 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn 3567/ BGDĐT-GDĐH về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển 

sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021. 

Hội đồng tuyển sinh Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung TP Đà Nẵng 

thông báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy vào Phân hiệu theo 

phương thức xét tuyển từ kết quả học tập THPT đợt 2 năm 2021 như sau: 

I. Thời gian nhập học 

Từ 8h00 ngày 26/08/2021 đến 20h00 ngày 07/09/2021. 

II. Các bước nhập học 

Bước 1: Nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Phân hiệu; 

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tuyến; 

Bước 3: Kiểm tra kết quả nhập học; 

Bước 4: Gửi hồ sơ về trường. 

(Nội dung các bước trên được ghi rõ trong Hướng dẫn nhập học đợt 2 năm 2021 tại 

http://tuyensinh.mucedanang.edu.vn/app/ttts_dhchinhquy) 

III. Những điểm cần lưu ý 

1. Thí sinh hoàn thành nhập học khi đã đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ về trường. 

2. Sau ngày 15/09/2021, những thí sinh không nhập học được xem như từ chối quyền 

trúng tuyển nhập học đợt 2 năm 2021. 

3. Hội đồng tuyển sinh sẽ tiến hành hậu kiểm các điều kiện trúng tuyển theo từng 

đối tượng sau khi thí sinh nhập học 1 tháng. Những thí sinh không đáp ứng đủ các 

điều kiện trúng tuyển sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển chính thức. 

4. Số điện thoại hotline hỗ trợ nhập học: 0935 081 799 hoặc 0966 456 890. 
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