
TRUONG DAI HOC LÂM NGHIÆP 
TRUONG THPT LM NGHIÆP DÔNG NAI 

cONG HOA X HOI CHÜ NGHÍA VIET NAM 
Doc lap-Ty do - Hanh phúe 

Só: A0/KH THPT.LNÐN Dong Nai, ngày J O tháng 05 n�m 2022 

KE HOACH 
TUYEN SINH LPP 10 N�M HOC 2022 - 2023 

- Can ci Quyêt dinh só 1628/QÐ-UBND ngày 17/05/2021 cua Chu tjch Uj ban nhân 

dán tinh Dong Nai vé viÇee thành lap Truong Trung hoc phó thông Lám Nghiép Dong Nai 

- Cän ct Quyét dinh só 1961/0D-UBND ngày 10/06/2021 cua Chu tich Uj ban nhân 

dan tinh Dong Nai vé viÇc sia dói, bô sung Quyet dinh 1628/0Ð-UBND ve viêc thành lâp 
Truong Trung hoc phô thông Lam Nghiép Dông Nai trvc thuoc trung Dai hoc Lâm 

Nghiep: 

- Can cú Thong tu só 32/2020/TT-BGDÐT ngày 15/09/2020 cua BÙ truong BÙ Giáo 

duc và Dào tao vê viÇc ban hành �ieu lÇ trvong trung hoc co so, truong trung hoc phó 
thong và truong phô thong có nhieu cáp hoc; 

C�n cu Cong v�n só 500/SGDÐT-NV2, ngày 14 tháng 02 n�m 2022 cua So 
GD&ÐT Dông Nai vé viÇc hróng dân tuyén sinh vào lóp 10 THPT n�m hoc 2022-2023. 

C�n cu Coông v�n 1561/SGDÐT-NV2 ngày 27/04/2022 cua Giám doc Só Giáo duc 
và Dào tgo tinh Dong Nai ve viÇc thay dói thoi gian tuyén sinh vào lóp 10 THPT N�m hoc 
2022 2023. 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Ten trurong: Truong Trung hÍc Phô thông Lâm NghiÇp Dông Nai (F-School) 

- Ma trròng: 7500004001 

- Loai hinh truong: Công lp trrc thuÙc truròng D¡i hoc Lâm nghiÇp 

- Chi tiêu tuyên sinh dr kiên: 300 

- Hinh thre Tuyên sinh: Xét tuyên dya trên kêt quå hÍc tp và rèn luyÇn cça HS 

câp THCS (không phài thi - tuyén sinh toàn quoc). 

- Thoi gian �ào t¡o: 3 n�m 

- Lo¡i hinh b�ng tôt nghiÇp THPT: B�ng tôt nghiÇp THPT chinh quy 

- Dja chi truong: �uong 3/2, Khu phô 5, ThË trân Tràng Bom, huyÇn Tràng Bom, 

tinh Dong Nai 

- DiÇn thoai: 0251.628.68.68 

II. DÓI TUONG Dr TUYEN 

1. Doi tugng: 

a. Hoc sinh (HS) �ã tôt nghiÇp THCS. 

b. �am bào hÍc dú tiêng anh 4 n�m liên tuc ß cap THCS. 
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3. Diem trúng tuyên: 
Can cù vào kêt qu� xét tuy�n và chi tièu duoc giao. nhà truöng së lày hoc sinh theo 

diem xét tuyên të cao xuông �ên khi du chi tieu duoc giao và thông báo cho nhrng hoc sinh 

dã trung tuyèn. Néu só hoc sinh nhâp hoc làn 1 chra dú chi tiêu, nhà truomg së tuyen bó 

sung vào các �ot tiêp theo. 

4. Các nÙi dung khác: 
Thuc hien theo Công v�n sô 500/ SGDÐT-NV2. ngày 14 tháng 02 n�m 2022 cua So 

GD&ÐT �ông Nai vê viÇc huóng d£n tuyên sinh vào lóp 10 THPT n�m hoc 2022-2023. các 

Quy dinh khác cua S GD&ÐT Dông Nai, BÙ GD&ÐT vétuyén sinh lóp 10 và Quy dinh 

cua truong THPT Lâm nghiÇp �ông Nai (Néu có). 

IV. HO SO �ÄNG KÝ Dr' TUY�N 
1. Phièu �äng ký då tuyên vào lóp 10 THPT n�m hÍc 2022-2023 

(theo máu O5 Có trong tui hô so de tuavén); 

2. Phieu xác nhn kêt quà rèn luyÇn hÍc tp: 

3. Bang tôt nghiÇp THCS hoãc bô túc THCS hoãc giây chéng nhân tôt nghiÇp tam 

thöi (dói vot HS tÛt nghiep THCS n�m hoc 2021 2022) do truong THCS, tuOng phó 

thông có nhiêu câp hÍc, trung tâm GDNN-GDTX sau �ây goi chung là co sÝ giáo dåc 

(CSGD) câp (ban sao); 
5. Giáy xác nhn chÃ �Ù uru tien do co quan có thám quyên câp. giày cho phép dugc 

hoe vugt lóp, ho·c hÍc sóm hoãc muÙn hon so vÛi quy �inh chung ß câp hÍc duói (nêu có); 

6. Giây khai sinh (bán sao); 

7. Giây xác nhn: "không trong thÝi gian thi hành án phát tù; cài t¡o không giam giù 

hoãc vi pham pháp luat" do chính quyên x�, phuong noi cu trú câp (�ôi vÛi thi sinh ty do - 

là thi sinh dâ tót nghiÇp THCS chuong trinh giáo duc phô thông ho·c chuong trinh GDTX 

bo iúe THCS tit nhng n�m hoc truóc); 

V. THOI GIAN, �JA DIÉM NOP HÓ SO 

1. Thoi gian: 

- Phát hô so ��ng ký dy tuyên : Tù ngày 28/05/2022 dên 05/06/2022

- Nop hô so ��ng ky dr tuyên: Tù 04/07/2022 dên 12/07/2022 

- Thông báo kêt quá xét tuyên (tam thoi): 14/07/2022 

+Dôi vÛi hÍc sinh trung tuyên: Nhà truÝng së thông báo kêt quå b�ng cách goi diÇn 

thoai truc tiêp hoãc nh�n tin và có thê xem kët quå trên website cça truong tai �Ëa chi: 

www.c3lamnghiepdongnai.edu.vn 



+Doi vÛi hÍc sinh không trúng tuyên: Dën ngày 14/07/2022 nhüïng hÍc sinh �ã nÙp hô so 

nhung không nhn dugc "Thông báo trüng tuyên" cça Nhà truong có ngh+a là không trúng 
tuyen. Phu huynh, hÍc sinh muôn biêt kêt quà cy thê cân liên hÇ vÛi bÙ phn tuyên sinh �êe 

biêt thông tin chi tiêt. 

Lru : Hoc sinh khóng trúng tuyén Nhà truong không hoàn trà hó so, phi hó sa và phí xét 

tuyen 
- Nhp hÍc: Hoc sinh trúng truyêen làm thç tåc nhp hÍc 

o Dot 1: Tu ngày 14/07/2022 dên hêt ngày 17/07/2022 
oDot 2: Tù ngày 19/07/2022 dên hét ngày 20/07/2022 (Néu con chi tieu 

2. Dja diem phát và tiép nhn hô so nhp hÍe: 
Công bào vÇ truong THPT Lâm nghiÇp �ông Nai �uong 3/2 , Khu phô 5, ThË trân 

Tràng Bom, huyÇn Tràng Bom, tinh Dông Nai. DiÇn thoai: 0251.628.68.68 

VI. LE PHÍ VÀ HOC PHÍ 

+Le phi hô so và xét tuyên: 100.000d/HS 

Le phi hô so nhp hoc và thè hÍc sinh: 100.000d/HS 

+Hoc phi n�m hÍc 2022 2023: Theo thông báo cça truong THPT Lâm NghiÇp 
Dong Nai. 

VII. TU' VÁN HÓ TRO TUYÉN SINH 

- Tu van, Hô try tuyên sinh 

Thây Nguyén Truong Son -- HiÇu truóng DT: 0907.567.179 

+Thây Nguy¿n Kim Hu - Phó hiÇu truong - �T: 0339.383.789 

+Thây Nguyên Thanh Trong -Truong BM Tin hÍc, Ngogi ngû - �T: 0918.690.930 

Thây Ho Minh �ông - Tô truöng tô VP - DT: 0832.409.940 

- Tim hiêu thông tin 

Phu huynh, hÍc sinh cóthê tim hiêu thêm thông tin Tuyên sinh cça truong tai �Ëa chi: 
Website: www.c3lamnghiepdongnai.edu.vn 
Facebook: Truong THPT Lâm NghiÇp Dông Nai (Dong Nai F-School) 

CHU TICH HOI �ÓNG TUYÉN SINH 
HHEUTRUONG 

Noi nhan: 
So GDÐT tinh �ông Nai; 
UBND huyÇn Tràng Bom; 
Phong GDÐT huyên Tràng Bom; 
Hieu truong các truong THCS trên �Ëa bàn huyÇn; 
Luu VT THPT.LNÐN. 

TRUONG 
TRUNG HOC PHOG 
LAM NGEP 

DONGNA 

Nguyen Truong Son 


