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THÔNG BÁO
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022
Căn cứ Thông tư số 14/VBHN-BGDĐT ngày 06 tháng^ 05 năm 2014 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc họp nhất hai văn bản: Thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT
ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 41/2013/TTBGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành
Quy chế tố chức và hoạt động của trường Dự bị đại học;
Căn cứ Thông tư số 26/BGDĐT-GDDT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và
phân bô vào học trình độ đại học; cao đắng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học
sinh hệ dự bị đại học;
Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang thông báo tuyển sinh hệ dự
bị đại học năm học 2021 - 2022 như sau:
I. CHỈ TIÊU VÀ VÙNG TUYỂN
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 600 chỉ tiêu.
2. Vùng tuyên: Tuyển sinh trong cả nước.
II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
1. Đối tượng xét tuyển
Thí sinh thuộc đối tượng 01 của nhóm ưu tiên 1(ƯT1) và khu vực 1(KV1) quy
định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
2. Đối tưong đươc tuyển thẳng
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Thí sinh người dân tộc thiểu số rất ít người (theo quy định của Chính phủ) đi tỔtANT(T'TRL
nghiệp trung học phổ thông (THPT).
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III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
Thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông năm 2021 được đăng ký để xét
tuyên vào học hệ dự bị đại học một trong hai hoặc cả 2 phương thức sau:
1. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT
Điều kiện xét tuyển:
-Tốtnghiệp THPT;
- Kêt quả học tập xếp loại từ trung bình trở lên và hạnh kiếm xếp loại từ khá trở
lên trong 03 năm học THPT;
- Diêm trung bình chung của ba môn theo tổ họp xét tuyển của năm học lóp 12
từ 6,0 trở lên.
2. Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT:
Điều kiện xét tuyển:
- Tốt nghiệp THPT;
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- Tổng điểm của ba môn thi (không tính điểm ưu tiên) của tổ hợp xét tuyển đạt
từ 12,0 điếm trở lên (không có môn nào bị điểm liệt, theo quy định tại Quy chế thi
THPT Quốc gia).
IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ N ộp HỒ s o XÉT TUYỀN
1. Đăng ký xét tuyển
Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển được đăng ký 2 nguyện vọng (NV) theo hai tố
họp môn và ghi rõ thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2. Thí sinh không đạt nguyện
vọng 1 sẽ được xét nguyện vọng 2. Nếu thí sinh không trúng tuyển đợt 1 sẽ được xét
tuyến các đợt còn lại.
2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
2.1. X ét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT, hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký xét tuyển vào học hệ dự bị đại học (theo mẫu trên trang website
của trường www.dbdhnhatrang.edu.vn);
- Bản sao học bạ trung học phổ thông;
- Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp
THPT;
- 01 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ nơi nhận.
2.2. X ét tuyển dựa vào kết quả thi THPT, hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký xét tuyển vào học hệ dự bị đại học (theo mẫu trên website của
trường www.dbdhnhatrang.edu.vn);
- Bản sao giấy chứng nhận kết quả thi do Hội đồng thi THPT cấp;
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp
THPT;
- 01 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ nơi nhận.
2.3. Tuyển thẳng, hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký xét tuyến vào học hệ dự bị đại học (theo mẫu trên website của
trường www.dbdhnhatrang.edu.vn);
- Bản sao giây chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp
THPT;
- 01 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ nơi nhận.
Ghi chủ: Tất cả bản sao không cần công chứng.
3. Thủ tục nộp hồ SO’và thòi gian tuyển sinh
3.1. Thủ tục nộp hồ sơ:

Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào hệ Dự bị đại học của trường Dự
bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang làm hồ sơ đăng ký xét tuyển và gửi hồ sơ về
trường theo một trong 03 cách sau:
- Gửi hồ sơ qua Sở Giáo dục và Đào tạo của Tỉnh (Thành phố) (Nếu Sở có tiếp
nhận);
- Gửi cho Trường theo đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh;
- Nộp trực tiếp tại phòng Hội đồng tuyển sinh của Trường.
Ghi chủ: Nhà trường không thu lệ phí xét tuyển.
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3.2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ theo 02 đợt (dự kiến):
Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/8/2021. Công bố danh sách trúng tuyển
trên website trường ngày 01/09/2021.
- Tuyển bở sung (nếu chưa đủ chỉ tiêu): Từ ngày 03/9/2021 đến hết ngày
30/9/2021. Công bố danh sách trúng tuyển trên website trường ngày 01/10/2021.
- Ngoài ra, từ ngày 30/6/2021 thí sinh có thê đăng ký sơ tuyên qua website tuyên
sinh trực tuyến của trường.
• Địa chỉ nộp hồ SO’ đăng ký xét tuyển: Trường Dự bị đại học dân tộc trung
ương Nha Trang, 46 Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
. Điện thoại: : 0258.6533.222 hoặc 0258.3522.508
• Website:www.dbdhnhatrang.edu.vn
• Email: hoidongtuyensinhdbdhnt@gmail.com
Nhà trường sẽ thông báo danh sách học sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyến và kết
quả trúng tuyến theo từng đọt trên website của trường.
Giấy báo nhập học sẽ được gửi cho thí sinh trúng tuyển bằng đường buu điện
đến địa chỉ thí sinh ghi trong hồ sơ xét tuyển (th í s in h c ầ n g h i đ ầ y đủ, c h ín h x á c đ ịa
c h ỉ v à so đ iệ n th o ạ i liê n lạ c).

Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ đăng ký
xét tuyển. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không
đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong hồ sơ đăng ký xét tuyên
với hồ sơ gốc.
V. CHẾ Đ ộ CHÍNH SÁCH
Học sinh học tại trường Dự bị đại học dân tộc được hưởng các chế độ theo Thông
tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 05 năm 2009 của Bộ Tài
chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hưóng dẫn một số chế độ tài chính đối với học S^I
các trường phô thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc. Một sô cmệy
độ đối với học sinh cụ thể như sau:
)(: VT
'ơ\(; Ẽ ;

1. Học phí: Học sinh thuộc đối tượng học tại trường dự bị đại học dân tộc diịợe
miễn học phí.
(ß y
2. Học bổng: Học sinh học tại các trường dự bị đại học dân tộc được hưởng học
bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu của Nhà nước và đối với các chương
trình đào tạo có thời gian dưới 01 năm hoặc có thòi gian học năm cuối không đủ 12
tháng thì học bống được cấp theo số tháng thực học của năm học đó.
3. Chế độ thưỏ’ng: Học sinh nếu học tập và rèn luyện tốt, đạt kết quả từ khá trở
lên (ở năm học trước đó) được Nhà trường thưởng một lần/năm như sau:
- 400.000 đồng nếu đạt khá;
- 600.000 đồng nếu đạt giỏi;
- 800.000 đồng nếu đạt xuất sắc.
4. Trang cấp hiện vật:
Học sinh khi nhập trường được Nhà trường trang cấp bằng hiện vật 1 lần một số
đồ dùng cá nhân như sau: Chăn bông cá nhân; Màn cá nhân; Chiếu cá nhân; Quân, áo
dài tay (đồng phục);
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5. Tiền tàu xe: Học sinh được cấp tiền tàu xe theo giá vé thông thường của
phưcmg tiện vận tải công cộng, mỗi năm một lần (cả lượt đi và lượt về) đế thăm gia
đình vào dịp tết hoặc dịp nghỉ hè.
6. Hỗ trợ hộc phẩm: Hàng năm học sinh được cấp bằng hiện vật học phẩm theo
tiêu chuấn từng bậc học như sau: Vở học sinh, bút bi, bút chì, thước kẻ, gôm, compa,
thước đo độ.
VI. CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ ĐIÊU KIỆN PHẢN BỔ VÀO CÁC
TRƯỜNG ĐAI
• HOC
•
1. Chưong trình học:
Học sinh dự bị đại học được bồi dưỡng các môn văn hóa theo tố họp môn đà
được xét tuyên (7 tiết/tuần/môn), ngoài ra được học thêm môn Anh văn và Tin học,
Rèn luyện sức khỏe và Giáo dục kỳ năng.
Trong một năm học, mỗi môn học có 02 lần kiểm tra định kỳ và 01 lần thi cuối
khóa.
2. Điều kiện phân bổ vào đại học:
- Điểm tổng kết của các môn học đạt từ 5,0 trở lên.
- x ếp loại rèn luyện cả năm đạt Khá trở lên.
3. Các trường được phân bổ:
Các trường đại học tại TP.HCM và các tỉnh thành như: ĐH Y Dược TP.HCM,
ĐH Y Dược cần Thơ, Khoa Y Đại học Tây Nguyên, Y Đà Nằng, Y Huế, Khoa Y Đại
học Quốc gia TP.HCM, ĐH Kinh tế, ĐH Luật, ĐH Ngân hàng, ĐH Ngoại thươns, ĐH
Giao thông Vận tải, ĐH Sư phạm Kỳ thuật, ĐH Nông Lâm, ĐH Văn hóa, ĐH cần Thơ,
ĐH Tây Nguyên, ĐH Trà Vinh, các trường thuộc ĐH Huế, các trường thuộc ĐHQG
TP.HCM như ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân
văn, ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Kinh tế - Luật, ... (tr ừ c á c tr ư ờ n g có thi n ă n g
kh iê u , c á c tr ư ờ n g c ả n h sát, an ninh, q u â n đ ộ i v à c á c n g à n h s ư p h ạ m c ủ a c á c trư ò n g
đ ạ i h ọ c ).

Nơi nhận:

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIÊƯ TRƯỞNG PHU TRÁCH

- Ban Dân tộc các tỉnh;
- Sở giảo dục và Đào tạo các tỉnh;
- Các trường THPT đóng ừên địa bàn KV1;
- Đãng website nhà trường;
- Lưu VT, HĐTS.

Hoàng Trọng Ngô
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............................. , n g à y .......th ả n g ....... năm 2021
K ín h g ử i:

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỀN HỌC HỆ Dự BỊ ĐẠI HỌC
Hội đồng tuyển sinh Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang

1. Họ và tên :.......................................................................................... Nam/Nữ:......................
2. Ngày tháng, năm sinh:.............................................................................................................
3. Dân tộ c:........................................Đối tượng: .......................................................................
4. Hộ khẩu thường trú: số nhà: ..................., Đường:................................................................
Thôn (Ắp, B ản):..........................., Xã (Phường, Thị trấn):.....................................................
Quận (Huyện):.................................., Tỉnh (Thành phố):.............................. '........................
Hộ khấu thuộc khu vực: (theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021)....................
5. Trường học THPT (ghi rõ tên trường, địa chỉ xã, huyện, tỉnh):..............................................
Khu vực trường THPT trong ba năm học: KV1 □ , KV2NT □ , KV2 □ , KV3 □
6. Thuộc đối tượng:
Xét tuyển □
Tuyển thẳng □
7. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: Thí sinh tham dự kỳ thi THPT trong năm 2021 được đăng ký để xét
tuyên vào học hệ dự bị đại học theo một trong hai hoặc cả 2 phương thức sau:
7.1 Đăng ký xét tuyến dựa vào kết quả thi trung học phổ thông: (Điểm bài thi/môn thi của kỳ
thỉ trung học phổ thông)
Nguyện vọng 1: Khối............
Bài thiÃMôn thi 1:.......... .../........... ...... điểm; Bài thi/Môn thi 2:............... /........... ..điểm;
Bài thi/Môn thi 3:.......... .../........... ...... diêm. Tông diêm 3 môn:.......................... . điểm
Nguyên vong 2: Khối....
Bài thi/Môn thi 1:.......... .../........... ...... điểm; Bài thi/Môn thi 2:.............../........... ..điểm
Bài thi/Môn thi 3:.......... .../..................điểm. Tổng điểm 3 môn:............... .......... . điểm
7.2. Đăng ký xét tuyển dựa vào Học bạ: (Điểm trung bình môn của năm lớp 12)
Xguvên vong 1: Khối............
Điểm trang bình môn 1:.. ........ / ...... ..... điểm; Điểm trung bình môn 2:........... /...... . điểm
Điểm trang bình môn 3:.. ........ / ...... ...... điểm. Tổng điểm 3 môn:.........................
Nguyên vong 2: Khối....
Điếm trang bình môn 1:.. ........ / ...... ..... điểm; Điểm trang bình môn 2:........... / ...... . điểm:
Điểm trung bình môn 3:.. ........ / ...... ...... điểm. Tổng điểm 3 môn:.........................
8. Tôi có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào học tại Trường Dự bị đại học dân tộc trang ương
Nha Trang.
Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai, tôi xin chịu trách nhiệm và chịu
xử lý theo Quy chê tuyên sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Số điện thoại liên lạc của học sinh hoặc gia đình (bắt buộc):..................................................
L ư u ý: H ọc sinh g h i đúng thứ tự m ôn th i theo khối

Khối

Môn 1

Môn 2

Môn 3

A

Toán

Lý

Hóa

Al

Toán

Lỷ

Anh

B

Toán

Hóa

Sinh

c

Văn

Sử

Địa

DI

Toán

Văn

Anh

Học sinh ký và ghi rõ họ, tên

Theo dõi thông tin TS trên website trường: WWW, dbdhnhatrans.edu.vn: ĐT:0586.533222 hoặc 0258.3522508

