
TRUÒNG DAI HOCLÂM NGHI�P 
TRUÖNG THPT LÂM NGHIEP DÓNG NAI 

cONG HOA X HOI CHn NGH*A VIET NAM 

Doc lâp-Ty do - Hanh phúc 

So: 15 /TB - THPT.LNÐN Dong Nai, ngày 14 háng 07 n�m 2022 

THÔNG BÁO 
V/v nÙp ho so nhp hoc lóp 10 n�m hoc 2022-2023 

- C�n cu Công v�n 500/SGDÐT-NV2 ngày 14/02/2022 cça Giám dôc So Giáo dåc và 

Dào tao tinh Dông Nai vê viÇc huóng dân tuyên sinh vào lóp 10 THPT Näm hÍc 2022 -2023; 

- C�n cu Công v�n sÑ 1561/SGDÐT-NV2 ngày 27/04/2022 cça Giám dôc So giáo duc 

và dào t¡o tinh Dông Nai vÁ viÇc dièu chinh k¿ ho¡ch tuyên sinh vào lÛp 10 TIHPT näm hoc 

2022-2023; 

C�n cu Ké ho¡ch sÑ 10/KH -THPT.LNÐN ngày 20 tháng 05 nam 2021 cça Iliçu 
trrong trurong THPT Lâm NghiÇp �ông Nai vê KÃ ho¡ch tuyén sinh lóp 10 näm hÍe 2022-

2023 
- Can cu Quyét dËnh só 589/QÐ-SGDEÐT ngày 06 tháng 07 n�m 2022 cua Giám dôc Sô 

giáo duc và dão t¡o tinh �ông Nai vÁ viÇc thông báo chi tiêu tuyên sinh và kê hoach phát tri�n 
giáo duc n�m hÍc 2022 - 2023 cça các truong THPT, truong Phô thông có nhiu câp hoc có 

câp hoc THPT tuyên sinh theo phuong théc xét tuyên; 

C�n ct thong báo sÑ 14/TB-THPT.LNÐN ngày 14/07/2022 vè viÇe nÙp hô sa nhâp 
hoc n�m hÍc 2022-2023 

Hoi �òng tuyên sinh TruÝng THPT Lâm nghiÇp �ông Nai thông báo danh sách trúng 
tuyén và ké ho¡ch nhp hoc lÛp 10 n�m hoc 2022-2023 cu thê nhu sau 

Danh sách trúng tuyên: 300 chi tiêu (có danh sách kèm theo) 

IL Thoi gian nÙp hô so: 15/07/2022 và 18,19/07/2022 I1. 

Ngày Buoi Sô lrong hô so 

Nhân hô so có sô thé ty trong danh sách trúng tuyên 
S 

të 01 dên 50 
15/07/2022 

Nhân hô so có sô thú ty trong danh sách trúng tuyôn 
(Thu 6) Chiêu 

tù 51 dén 100 

Nhân hô so có sô thé ty trong danh sách trúng tuyên 
Sáng 

të 100 dên 151 
18/07/2022 

(Thr hai) Chiêu 
Nhn hô so có sô thé ty trong danh sách trúng tuyên 

tù 151 dên 200 
Nhn hô so có sô thu ty trong danh sách trúng tuyên 

Sáng 
19/07/2022 të 201 dén 250 
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(Thir ba) Nhán ho so có só thú tu trong danh sách trúng tuyén 
Chiêu 

tù 251 dên 300 

(Luu ý: Só thii tu hó so theo só thir tu trén danh sách trúng tuyén) 

Dja di¿m nhâp hÍc: tai Truong TIPT Lâm Nghiêp Dông Nai 

IV. Hô so nhp hoe: 

1. Don d�ng ký nhp hÍc ( Theo máu Trong tui hs hoc sinh) 

2. So yéu lý lich (Theo máu - Trong üi hs hoc sinh) 

3. Bán cam k¿t thuc hiÇn NÙi quy trong hoc tp t¡i truong. 

4. Ban sao giáy khai sinh dung �Ã làm hoc ba THPT 
(Luuý: bån sao có dáu dó cua UBND cáp x�, khóng nhán hàn photo cóng ching) 

. Hoc ba THCS( Bån chinh) 

6. Giay chung nhân tôt nghiÇp THCS tam thÝi ( Bán chinh ) ho·c b�ng tôt nghiÇp 

THCS(bån chinh ) 

7. Phiéu k¿t quå rèn luyÇn hÍe tp (Ban chính) 
8. Bàn photo (có cóng ching) các giây tÝ uu tiên(néu có): con thuong binh, con liÇt 

s, dân tÙc thieu só, hÙ nghèo, hÙ cân nghèo,.. 
9. Chung minh nhân dân ho·c c�n cuóc công dân (Bán photo công chúng, nêu có) 

10. So hÙ khâu (Bán photo công chiing) 
11. Thè bào hiêm y tê dang dùng - Bån photo (không cong chúng) 

V. Các khoän thu dâu n�m hoc 

1. Lê phií nhâp hÍc (hÍc b¡, th� hÍc sinh, phù hiÇu...) : 100.000 dông 

: 563.220 �ông 2. Bào hiêm y té bát buÙc n�m 2023.. ** 

3. Bào hièm thân thê tu nguyên .... .: 120.000 dông 

260.000d/ Tháng x 4 Tháng 4. Hoc phí hÍc ki l n�m 2022-2023 ( du kiên )........ 

Luu y: 
Doi voi hoe sinh trúng tuyên(tam thÝi): HÙi dông tuyên sinh nhà truong thông 

báo kêt quà bäng cách goi diÇn thoai tryc tiêp ho·c ��ng tài danh sách trúng tuyên 

lên Website nhà truong: www.c3lamnghiepdongnai.edu.vn 
Doi vÛi hÍc sinh không trúng tuyên: Nhïng hÍc sinh �â nÙp hô so nhung không 
nhan dugc "Thông báo trúng tuyên" cùa HÙi dông tuyên sinh nhà truÝng có nghïa 

là không trúng tuyên. PHHS muôn biêt kêt quå cy thê cân liên hÇ vÛi HÐTS Nhà 

truong dé bi�t thông tin chi tiêt (có danh sách niêm yêt t¡i truong). 
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Moi thdc mác Quý PHHS có thé lièn hê qua SÐT cia BGH nhà trwöng dë duoc giái 
dáp, huóng dán. 

Thày Nguy�n Truöng Son - Hiêu truong -DT: 0907.567. 179 

Thây Nguyen Kim Hâu - Phó hiÇu truông -�T: 0339.383.789 

Nhn droe Thông báo yêu câu các thành viên trong HÐTS, CBGV và Quý PlIIS 

phoi hop thrc hiÇn./. 
Noi nhan: 

- Bô phân tuyên sinh; 
- D�ng Website: 

CHU TICH 
HOI DÓNG TUYÉN SINH 

- Luru VT. 

VA VA PHA 

NGHI 

TRUONG 
/TRUNG HOC PHÒ TH 

LAM NGHE 
0NG NAI/ 

AIHO 

M NG 

. 

Nguyen Tntdng Sdn 
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