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THÔNG BÁO 

TUYEN SINH N�M HOC 2021-2022 

Can cr Kë ho�ch và phuong án tuyên sinh n�m hÍc 2021-2022 sô 

S0/KH-DTNT, ngày 27/4/2021 cça HiÇu truong trurong THPT DTNT NTrang 

Long dã duoc Sö GD&ÐT phê duyÇt; 

Truong PTDTNT N'Trang Long thông báo tuyên sinh n�m hÍc 2021- 

2022 nhu sau: 

I/ CHÍ TIËU VÅ VÜNG TUYÈN 

1. Chi tiêu: 

-Tuyên sinh mói khôi 10: 150 Hoc sinh. 

-Tuyên sinh bô sung: khôi 11:04 hÍc sinh, khôi 12: 06 hÍc sinh. 

2. Vùng tuyèn: 

Hoc sinh có hÙ khâu thuong trú và dËnh c trên �Ëa bàn tinh ��k Nông 

sinh trong toàn tinh. 

2. Doi tugng: 

Tuyên sinh mói �ôi vói hÍe sinh khôi 10: 

- Thanh thiêu niên là nguoi dân tÙc thiêu sô có hÙ khâu thuong trú và dËnh 

cu 3 n�m trß lên (tính dên ngày tuyên sinh) trên dja bàn tinh �äk Nông và n��m 

trong dÙ tuôi quy dËnh. 

Thanh thieu niên là nguòi kinh có hÙ khâu thuong trú và �inh cu 3 n�m 

tro lên (tinh dên ngày tuyên sinh) ß vùng kinh tê - x� hÙi �·ãc biÇt khó kh�n trên 

dËa bàn tinh Däk Nông và n�m trong �Ù tuôi quy �Ënh. 

Tuyen sinh bô sung khôi 11,12: 
- Thanh thiêu niên là ngudi dân tÙc thiêu sô có hÙ khâu thuòng trú và dËnh 

cu 3 n�m tro lên (tính �ên ngày tuyên sinh) �ang hoc lóp 10, 11 trên dËa bàn 

tinh, có xêp lo¡i khá, giói, h¡nh kiëm töt. 

II PHUONG THÚCTUYÉN SINH 

1. Hinh thrc tuyên sinh: 

Tuyên sinh mói hÍc sinh 10: Thi tuyên kêt hãp vÛi xét tuyên (thi hai môn 

Toán hÍc và Ngï v�n). 

Tuyên sinh bô sung hÍc sinh 11, 12: Xét tuyên 

2. Tuyên tháng, che dÙ ru tiên: 



- Tuyên th�ng: Thye hiçn theo diêm a, Diêu 20, Thông tu sô 01/2016/TT-

BGDDT, ngày 15/01/2016 eúa BÙ Giáo due và Dào tao. 

- Chê dÙ uu tièn: Thye hiÇn tåi Diêu 10, chuong I1, Quyêt djnh 224/QD- 
SGDDT, ngày 15/01/2016 ca So Giáo dåc và Dào tao D�k Nông. 

IV. THÜ TYC DANG KY VA NOP HÓ SO TUYËN SINH 

DAO 
TRUONG 
UNG HO 

THO 
1OCNO 

ANGLO 

1. Thoi gian phát hành hô so: Tu ngày 20/5/2001 �ên ngày 29/5/2021. 

2. Thoi gian thu hô so: Tür ngày 25/5/2021 dên ngày 30/5/2021. (NÙp 
tre tiép t¡i vän phong nhà trurong không nhn qua duròng buru diÇn). 

3. Thoi gian thi: (Dôi vói tuyên sinh 10) 

Môn kiêm tra | Thoi gian làm bài 
14h00, hÍe sinh có mat tai trurong nhn thè dy 

thi, hoc quy chê thi, diêu chinh sai sót(nëu có)_ 
Ngt v�n 
Toán 

Ngày Buoi 
Chieu 

06/6/2021 

Sáng
Chieu 

120 phút, b�t �âu tr 8h00
|120 phút, b�t �âu të 14h00 07/6/2021 

V. CHE DO CHÍNH SÁCH 

Hoe sinh hoc t¡i truong THPT DTNT N'Trang Long dugc huong các chÃ 
dÙ theo Thông tu liên tich só 109/2009/TTLT/BTC-BGDÐT, ngày 29 tháng 5 
n�m 2009 cúa BÙ Tài chính và BÙ Giáo dåc �ào t¡o huóng dân mÙt mÙt sô chë 
dÙ tài chinh dôi vÛi hoe sinh các truong dân tÙc nÙi trú, cu the: 

1. Hoc phí: Hoc sinh hÍe t¡i truong THPT DTNT N'Trang Long duoc 
mièn hÍc phi. 

2. Hoc bông: Hoc sinh hÍc t¡i truong THPT DTNT N'Trang Long duoc 
huong hÍc bông chinh sách b�ng 80% múc luong tôi thiêu cça Nhà nuóc. 

3. Chê dÙ thuong: 
Hoc sinh hÍe tp, rèn luyÇn tôt, d¡t kêt quà tù khá tro lên duoc nhà 

truong thuong mÙt lân/n�m. 

+Hoc sinh giöi: 600.000 dông. 

- Doàn viên xuât s�c: Thuong 200.000 dông. 
- Các khen thuong khác theo các kê ho¡ch hÙi thi v�n hóa, v�n nghÇ, thÃ 

thao, ho¡t dÙng phong trào: Theo múc quy dinh cça tùrng ho¡t �Ùng cu thê. 
4. Trang câp hiÇn vît: HÍc sinh nhp truong �uãc nhà truòng câp hiÇn vt 1 lân mÙt sô dô dùng cá nhân nhu sau: ch�n câ nhan, màn cá nhân, chiêu cá 

nhan, quân áo dai tay. 

5. Tiên tàu xe: HÍc sinh duãc câp tiên tàu xe theo giá vé thông thuong cùa phuong tiÇn vn täi công cÙng dê vê th�m gia dinh vào dËp têt, hè. 



6. Ho tro hÍe phâm: Hàng n�m hÍc sinh �ugc câp b�ng hiÇn vt hÍc 

phâm theo tiêu chuân cça tëng bc hÍc gôm: vß hÍc sinh, bút bi, sách giáo 

khoa./. 
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