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THÔNG BÁO 
Tuyên sinh �ãt 3 hÇ dy bj �¡i hÍe n�m hÍc 2022-2023 trurong Dy bË Dai hÍc 

Dân tÙe Trung rong - Thành phô ViÇt Tri, tinh Phú ThÍ 
1. Chi tiêu, vùng tuyên và phurong thúe tuyên sinh: 
a) Chi tiêu: 20 chi tiêu. 
b) Vung tuyên: Tuyên sinh trong c� nuóc. 
Phirong thie tuyên sinh: Nhà truÝng tuyên sinh bang phuong thúc 

tuyên th�ng và xét tuyên. 
-Tuyên th�ng: Thí sinh tuyén th�ng së dugc ��ng ký bôi duong mÙt trong 

các tö hop sau: Toán-Lý- Hóa; Toán- Lý- Anh; Toán-Hóa-Sinh; V�n -S 
- Dja; Toán -V�n-Tiêng Anh; Toán-V�n- Sü. 

Xét tuyên: Nhà truòng thåc hiÇn �Óng thÝi hai hinh thúc xét tuyén: Xét 
tuyên dya vào kêt quå ky thi tôt nghiÇp THPT n�m 2022 (xét diém thi) và xét 
tuyên dyra vào kêt quå hÍc tp & câp THPT (xét hoc ba). 

2. Doi tung tuyên sinh 

a) Dôi tugng drge tuyên thäng: 
-Thi sinh nguÝi dân tÙc thi¿u só rât it nguÝi Si La, O �u, Brâu, Ra N�m, Pu Péo, Công, Mäng, Bô Y, Lô Lô, Co Lao, Ngái, Ly, Pà Then, Chút, La Ha, La Hu dã tôt nghiÇp trung hÍc phô thông theo quy �Ënh t¡i NghË dinh so 

57/2017/NÐ-CP ngày 09/5/2017 cça Chinh phú; 
- Thi sinh cë tuyên theo quy �Ënh t¡i NghË �Ënh sô 141/2020/NÐ-CP ngày 08/12/2020 cça Chinh phü quy �Ënh chê �Ù cù tuyên �ôi vÛi hÍc sinh, sinh viên 

dân tÙc thieu sô. 

b) Doi tuegng xét tuy�n: 
Thí sinh là nguoi dân tÙc thiêu sô thuòng trú tù 18 tháng liên tyc tro lên 

tính dén ngày 20/9/2022 tai các x�, phuong, thË trân thuÙc khu vurc 1 (KV1) quy dinh tai Quy chê tuyên sinh trinh �Ù �¡i hÍc; tuyën sinh urinh dÙ cao däng ngành Giáo duc Mâm non do BÙ trróng BÙ Gião dåc v� �åo t¡o ban hành và có cha m� de ho·c nguoi giám hÙ thuong trú t¡i khu vuc này; 
- Thí sinh là nguòi dân tÙc Kinh thuong trú tù 36 tháng lien tuc trö lên tinh dén ngày 30/9/2022 tai vùng có diêu kiÇn kinh të - x� hÙi �·c biÇt khó khän theo 

quy dËnh cça câp có thâm quyên và có cha m� dè ho·c nguòi giám hÙ thuòng trù 
tai vùng này. Nhà truong tuyên không quá 5% tông sô chi tieu tuyên sinh h�ng 
n�m thí sinh là nguòi dâan tÙc Kinh; 
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- Doi tugng �ã mÙt lân trúng tuyên và nhp hÍc DB�H không �ugc xét 

tuyen DBDH lân thé hai; các �Ñi tuçng �ang hÍc ho·c �ã tot nghiÇp �¡i hÍc 
không duoc xét tuyên DB�H. 

3. Diêu kiÇn tuyén sinh và nguöng �ám b£o chât lrgng �âu vào 

a) Dieu kign tuyên thàng: Tôt nghiÇp trung hÍe phô thông. 
b) Diêu kien xét tuyén dra vào két quá hoc tp ß cáp THPT: 

To nghiÇp trung hÍc phó thông; 
Kêt quå xép logi hÍc lyc tië trung binh trß lên và x¿p lo¡i h¡nh ki�m të 

khá trß lên trong ba n�m hÍc trung hÍc phô thông; 
Tông diem trung binh môn (không tính diÃm uu tiên)cúa ba môn theo to 

hop xét tuyên n�m hÍc lóp 12 tië 18,0 diêm trÛß lên. 

Diêu kiÇn xét tuyen dra vào k¿t quá ký thi tot nghiÇp THPT n�m 
2022: 

Tôt nghiÇp trung hÍc phô thông 
-Tong diêm ba môn thi (không tính �iem unu tiên) cça tô hop xét tuyên d¡t 

tù 12,0 diêm tro lên và �iÃm cça tëng môn trên 1,0 diêm. 

4. Tô hop môn xét tuyÁn và uu tiên 
a) Tô hop môn xét tuyen: Toán-Lý-Hóa; Toán - Lý - Anh; Toán - Hóa 

- Sinh; Vän - Sù - �ja; Toán - V�n - Tiéng Anh; Toán - V�n - Sç. 

b) Uu tiên xét tuyên: Uu tiên xét tuyên �ói vói thí sinh nguoi dân tÙc thi¿u 
sô thuòng trú të 18 tháng liên tyc tro lên tinh �ên ngày 30/9/2022 t¡i các x� khu 
vue II; các x� �ãc biÇt khó kh�n vùng bäi ngang ven biên và håi �ão; các x� �ãc 
biêt khó kh�n, xä biên giói, x� an toàn khu vào diÇn �âu tu; các thôn, x� �·c biêt 
khó kh�n tai các �ja bàn theo quy dinh cça Thù tuóng Chính phü là 1,5 diêm. 

5. Ho so xét tuyên 
a) Doi vói phirong thúc tuyên thàng: 
- Don d�ng ký xét tuyên vào hÍc DB�H (theo mâu trên website 

dubiviettri.edu.vn); 
Ban sao Bàng tôt nghiÇp THPT ho·c Giây chúmg nhn tôt nghiÇp THPT t¡m 

thoi; 
- Ban sao Giây khai sinh; 

Quyet dinh �i hÍc theo chê �Ù cë tuyên cça câp có thâm quyên dôi vÛi thi 

sinh cu tuyên. 
b) Dôi vÛi phirong thirc xét tuyên: 

- Don d�ng ký xét tuyên vào hÍc DB�H theo mâu (theo mâu trên website 

dubiviettri.edu.vn); 
Ban sao Giáy chéng nhn kêt quå ky thi tôt nghiÇp THPT n�m 2022 (dôi 

vói thí sinh xét tuyên b�ng diêm thi tôt nghiÇp THPT) 
Bán sao Bàáng tót nghiÇp THPT ho�c Giây chúmg nhân tót nghiÇp THPT tam thoi 
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