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/BDT-CSDT

V/v thông tin tuyển sinh hệ Dự bị đại
học Dân tộc năm học 2019 – 2020.

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức và thị xã
Phú Mỹ;
- Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú.
Ban Dân tộc nhận được Công văn số 314/CV-DBĐH ngày 22/4/2019 của
Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh hệ Dự bị đại học dân tộc
năm học 2019-2020. Nhằm giúp các em học sinh biết được quyền lợi và chính sách
ưu đãi của Đảng và Nhà nước dành cho người dân tộc thiểu số, Ban Dân tộc phổ biến
thông tin về tuyển sinh và các chế độ ưu tiên cho các em học sinh dân tộc thiểu số
khối 12 trên địa bàn tỉnh, như sau:
1. Thông tin tuyển sinh (Kèm theo Thông báo của Trường Dự bị đại học Thành
phố Hồ Chí Minh).
2. Các chế độ ưu tiên:
- Hệ Dự bị đại học được tuyển sinh theo Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT về
Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào trình độ đại học; cao
đẳng, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học. Thí sinh là người dân tộc
thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18
tháng tại Khu vực 1 (Xã khu vực I, II theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày
28/4/2017) và được hưởng ưu tiên tại Khu vực 1 theo quy định tại Quy chế tuyển sinh
đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Học sinh trúng tuyển và hệ DBĐH sau một năm học đạt được yêu cầu sẽ được
phân bổ vào các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành như: ĐH
Y Dược TP.HCM, ĐH Y Dược Cần Thơ, Y Tây Nguyên, Y Dược Huế, ĐH Y Dược
Đà Nẵng, các trường thuộc ĐH Quốc Gia TP.HCM, ĐH Kinh Tế, ĐH Luật, ĐH Ngân
hàng, ĐH Ngoại Thương, ĐH Kiến Trúc, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Sư phạm Kỹ
thuật, ĐH Nông Lâm, ĐH Văn Hóa, ĐH Cần Thơ, ĐH Đà Lạt…
- Trong năm học dự bị đại học, học sinh được hưởng các chế độ chính sách theo
Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BGDDT: Miễn tiền học phí và ở ký túc xá miễn
phí; hàng tháng được nhận học bổng bằng 80% mức lương tối thiểu của Nhà nước;
nhận học phẩm đầu năm học; thanh toán tiền tàu xe 02 lượt về quê…)

Để giúp các em học sinh nắm được thông tin tuyển sinh hệ dự bị đại học năm
học 2019-2020 và các chính sách ưu tiên cho các em học sinh dân tộc thiểu số trên địa
bàn tỉnh. Ban Dân tộc đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện trên đăng
thông báo tuyển sinh của trường trên website của đơn vị, đồng thời chỉ đạo các phòng,
ban liên quan triển khai, thông báo rộng rãi cho người dân được biết.
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, CSDT.
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