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THÔNG BÁO
Về việc phát hành và thu nhận hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2022-2023
Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
đã ban hành Công văn số 1606/SGDDT-QLCLGD về việc thông báo điểm
chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023.
Hội đồng tuyển sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thông báo kế
hoạch phát hành và thu nhận hồ sơ nhập học của thí sinh đã trúng tuyển như sau:
1. Thời gian
- Phát hành hồ sơ: Các buổi sáng (từ 8g00 – 11g30) ngày 25
27/6/2022 đến
29/6/2022.
- Thu hồ sơ nhập học: Từ ngày 30/6/2022 đến 02/7/2022, cụ thể:
8g00 – 11g30

Ngày

14g00 – 17g00

30/6/2022

Toán.

Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý.

01/7/2022

Hóa học, Sinh học.

Vật lý.

02/7/2022

Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học, các môn khác chưa nộp
Tiếng Nhật.
hồ sơ.

2. Địa điểm và bộ phận phát hành, thu nhận hồ sơ
- Phát hành hồ sơ: Phòng Kế toán – Tài vụ (ông Nguyễn Sáng phụ trách
mẫu hồ sơ, phân công người phát hành).
- Nhận hồ sơ: Phòng Giáo vụ (bà Nguyễn Phạm Tường Vi và bà Nguyễn
Thị Thuỳ Phương).
3. Ghi chú:
* Hồ sơ nhập học gồm:
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;
- Bản chính học bạ cấp THCS;
- Bản sao giấy khai sinh;
- 4 ảnh 3x4 (ảnh học sinh không đeo khăn quàng);
- Giấy chứng nhận giải thành phố cấp THCS (nếu có);
- 3 bản Sơ yếu lí lịch có chứng thực theo mẫu riêng của trường;
- Giấy chứng nhận ưu tiên (con thương binh, hộ nghèo) có chứng thực
(nếu có);
- Bản sao CMND/CCCD của học sinh.
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* Hiện nay, do tình hình dịch COVID-19, nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo
viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh thực hiện nghiêm túc các văn bản và
hướng dẫn của các cấp trên thông tin chính thống của nhà nước về các biện pháp
phòng chống lây lan dịch bệnh.
Nơi nhận:
- Niêm TB;
- BGH, KT, G vụ;
- Lưu: VT.
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