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Nơi nhận:
- TT. Ư BN D huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thê huyện;
- U B N D các xã, thị trấn;
- Trường THPT, PTDTNT TH CS& THP huyện
- Trung tâm G D N N & G D T X huyện;
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- Cổng thông tin điện tử huyện;
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V/v phối hợp thôn« báo tuyển sinh hệ dự bị đại học
Năm học 2022 - 2023

Kinh

2iri:

Căn cứ Thông tư số 44/2021/TT- BGDĐT ngày 3 1 tháng 12 năm 2021 cua Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Ọuy chê tuyên sinh, bôi dưởng dự
bị đại học, xét chuyến vào học trình độ đại học, trình độ cao dăng nsành Giáo đục
Mầm non đổi với học sinh hệ dự bị đại học.
Căn cứ Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2020 cua Clìínlì
phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.
Để thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục,
đào tạo và đảm bảo quyền lợi học tập cho con em đồng bào các dân lộc thiêu sô. Trường
Dự bị Đại học Dân tộc sầm Sơn kính đề nghị quý Cơ quan có văn ban chi đạo đẻ thông
tin chính sách học dự bị đại học năm học 2022 - 2023 đến tới đông đao con em đồng
bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tĩnh (có thông bảo tuyên sinh kềm theo).
Kính mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp dò cua quý Cư quan.

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!

- Lưu: VT. Phòna BDỌLCL-*^
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THÔNG BÁO
Tuyển sinh dự bị đại học năm học 2022 - 2023
C ãn c ứ T h ồ n ơ tư s ố 4 4 / 2 0 2 1 /T T - B G D Đ T n a à ỵ 31 t h á n s 12 n ă m 2 0 2 ỉ c ù a B ộ t r ư ờ n 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học, xéi
chuyển vào học trình độ đại học. trình độ cao đăng ngành Giáo dục Mâm non đôi YỞÌ học
sinh hệ dự bị đại học.
Cán cir Thông báo số 435/TB-BGDĐT ngày 22 thúng 4 năm 2022 cùa Bộ Giáo dạc vả
Đào tạo về việc thônơ báo chi tiêu tuyên mới cỉự bị đại học, php thôns. dân tộc nội trú nãm
học 2022 - 2023.
Trường Dự bị Đại học Dân tộc sẩm Sơn thôno báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển cỉự bị
đại học năm học 2022 - 2023 như sau:
1. Chỉ tiêu và vùng tuyến sinh
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 590 chỉ tiêu, trong đó: 560 chi tiêu học sinh dân tộc thiêu sô và
30 học sinh đàn tộc Kinh.
- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cà nước
2. Đối tượng tuyển sinh
2.1. Đỗi tượng tuyển thẳng
- Thí sinh người đân tộc thiêu sô rât ít người đâ tôt nahiệp trung học phô thôns theo
quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy
định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đôi với trẽ mẫu giáo, học sinh, sinh viên
dân tộc thiểu số rất ít người.
- Thí sinh cử tuyền theo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngàỵ 08/12/2020
của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đổi với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.
2.2. Đỡ ì tượng xét tuyển
- Thí sinh íà người dân tộc thiểu số thường trú từ 18 tháng liên tục trở lên tính đến nsày
nộp hồ sơ đãng ký tuyển sinh tại các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực l quỵ định tại Quy
chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đăng ngành Giáo dục Mầm non do
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có cha mẹ đê hoặc người giám hộ thườns trú
tại khu vực này.
- Thí sinh là người dân tộc Kinh thườns trú từ 36 tháng liên tục trờ íên tính đến neày
nộp hồ sơ đãng ký tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khỏ khãn theo quy
định của cấp có thẩm quyên và có cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ thường trú tại vùn° này.

2.3. Đối tượng đã một lấn trúng tuyền vờ nhập học dự bị đợi học không được xét
tuyên dự bị đại học làn thứ hai; các đôi tượng đang học hoặc đã tôt nghiệp đợi học không
được xét tuyển d ự bị đợi học.
3. Phương th ứ c tuyển sinh
Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sám Sơn tuyên sinh bãns phươna thức tuyển thane và
xét tuyển.
3.1. xẻí tuyển
Học sinh tốt nghiệp THPT nãm 2020, 2021, 2022 được đăng ký xét tuyến 1 trons 2
phương thức sau đây:
- X é t tuyển th e o kết quả học bạ lớp 12 THPT (300 chỉ tiễu):

Điều kiện xét tuyển:
+ Tốt nghiệp trung học phè thông hoặc tương đươnũ.
+ Tóns điềm ba môn theo tổ hợp xét tuyên của nãnì học lớp 12 đạc tử 15,0 trờ lẽn.

Xét tuyển dựa vào kết quả thi tét nghiệp THPT (290 chỉ tiêu):
<
Điều kiện xét tuyển:
+ Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
+ Tổng điểm ba môn thi (không tính điểm ưu tiên) của tổ hợp xét tuyển đạt từ 10,0
điểm ừở lên (không có môn thi nào bị điểm liệt, theo quy định tại Quy chế thi trung học phổ
thông quốc gia).
- ưu tiên trong xét tuyển:
Thí sinh là người dân tộc thiểu số có đủ các điều kiện xét tuyền, thườns trú từ 18 tháns
ừở lên (tính đên ngày nộp hô sơ tuyên sinh) tại vùng có điêu kiện kỉnh tế - xă hội đặc biệt
khó khăn theo quy định cùa cấp có thẩm quyền được cộne 0,5 điểm vào điểm xét tuyển.
3.2. Tuyển thắnẹ
Thí sinh thuộc đổi tượng tuyển thẳng phải đảm bào điều kiện: Tốt nghiệp trung học phổ
thông hoặc tương đương; Quyết đinh đỉ học theo chế độ cử tuyển của cấp có thẩm quyỏu dối
với thí sinh cử tuyển.
4.Đăng ký và hồ sơ tuyển sinh
4.1. Đăng kỷ tuyển sình
Thí sinh đủ điểu kiện xét tuyển được đăng ký 2 nguyên vọng theo hai tổ hợp môn và
ghi rõ thứ tự nguyện vọng I, nguyện vọng 2. Thi sinh không đặt N V 1 sẽ được xét N V2.
Tô hợp môn dăng ký
Tổ họp môn đăng ký
Mã
Mâ
STT
STT
tồ hçrp
xét tuyển
tổ hợp
xét tuyến
7
Toán, Vật lí, Hóa học
A00
Toán. Ngừ văn. Lịch sử
1
C03
Toán. Ngữ văn. Đja lý
C04
A01
8
2 Toán, Vật lí, Tiểng Anh
Toáỉĩ,
Héa
học,
3mh
học
ạ
Tơárt,
vin,
Tîéfig
Äffh
m ì
SÖ6
Ï
D07
coo
10 Toán, Hoá học, Tiểng Anh
4 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
D09
Toán. Lịch sử, Tiếng Anh
11
COI
5 Toán, Vật lý, Ngữ văn
D15
C02
12 Toán, Địa lý, Tiếng Anh
6 Toán, Hóa học, Ngữ văn
-

Thí sinh đáng ký tuyển sinh theo một trong cảc phương thức sau:
- Nộp 01 bộ hồ sơ qua đườìĩỊ* bưu điện:
+ Thí sinh chuẩn bị đầy đủ họ sơ theo qụy đinh và gựi theo địạ chỉ: Phòng Bồi dưỡng
quản lý chẩt lượng, Trường Dự bị Đại học Dân tộc sầm Sơn. phổ Lê Văn Hưu. phường Bấc
Sơn, thành phố Sam Sơn, tinh Thanh Hỏa.
+ Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển tính theo dấu bưu điện.
- Nộp trực tiếp tại Trường Dự bị Đợì học Dãn tộc sầm Sơn :
+ Địa điểm: Phòng Bồi dưỡng quản lý chất lượng. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sâm
Sơn, phổ Lê Văn Hưu, phường Bắc Sơn, thành phố sầm Sơn, tĩnh Thanh Hóa.
+ Thông tin chi tiet xin lien hệ: Điện thoại: 0936.180424; 0967.665666: 0237.382 i 643:
0237.3826463.
r
•
•
•
- Đăng k i trên hệ thông tuyển sinh trực tuyển tại Website Nhà trường địa chì
http://www. dbdhss. ediL vn
4.2. Hằ sơ đàng kỷ tuyển sinh
a) Đổi với phương thức tuyển thảng, hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký vào học dự bị đại học (theo mâu trên trang Website Nhà trường địa chỉ
http://www.dbdhss.edu.vnl
- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.
- Bản sao Giấy khai sinh.
- Quyết định đi học theo chế độ cứ tuyển của cấp cỏ thẩm quyền đối với thi sinh cứ
tuyển.
b) Đối với phương thức xét tuyển, hồ sơ gồm:
- Đom đăng ký xét tuyển vào học dự bị đại học (theo mâu trên trans Website Nhả irirờna
địa chĩ http://www.dbdhss.edu.vni .

- Bản chính Giấy chứns nhận kết quả kỳ thi tốt nahiệp THPT (đối với thí sinh sử dụng
kết quà năm 2020 hoặc 2021) hoặc Bản sao Giấy chírne nhận kếl quả k> thi tối nghiệp TĨĨPT
năm 2022.
- Bàn sao Bằng tốt nshiệp THPT hoặc Giấy chửng nhộn tốc nghiệp THPT tạm thời:
- Bản sao Học bạ THPT.
- Bàn sao Giấy khai sinh.
- Bản xác nhận thường trú của thí sinh và cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ.
5. Thòi gian tuyển sinh
- Đợt 1: Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 10/8/2022. Công bố két quá trúns luyến irinYij
naày 15/8/2022.
- Đợt 2: Từ ngày 11/8/2022 đến ngày 20/9/2022. Con« bỏ két quà irúny. tuyến irưữc
ngày 25/9/2022.
- Đợt 3: Từ ngày 21/9/2022 đến nsày 20/10/2022. cỏn« bố kết quả trủng tuyển irưửc
ngày 25/i 0/2022.
6. Quyền lọi của học sinh khi học dự bị đại học tại Nhà triròng
- về chế độ chính sách: Được cấp học bổns và hướng các chế độ ưu tiên khác theo quy
định hiện hành của Nhà nước trong thời gian học dự bị dại hục.
- Sau khi hoàn thành khóa học: Học sinh được đăng ký 3 nguyện vụng vào học các
trường đại học, học viện trong cà nước, để Nhà trường xél chuyển vào học theo quy định.
Thỉ sinh nộp hồ sơ không phải nộp lệ ph í xét tuyển.
Thông tin chi tiết vê' tuyển sinh được cập nhật trẽn Website: http://www.dbdliss.echt.vti.
Nơi nhận:
- ũ y ban Nhân dãn các Tinh (đế p/h):
- Sở Giáo dục và Đào tạo các Tỉnh (để p/h):
* Ban Dân tộc miền nủỉ các Tình (để p/h):
- Các trường THPT đóng trên địa bàn KV1 (đẻ p/h):
- UBND các huyện KVI (đ ể p/h):
- Phòng Giáo dục đào tạo các huyện KVI (dé p/h):
- Website Nhả trucmg:
- Lưu: VT. Phỏng B D Q L C L í^ ^ '

