
SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

TRẦN HƯNG ĐẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
          

Số: 245/TB-THPTC-THĐ Phan Thiết, ngày 23 tháng 7 năm 2022 
 
 
 

 

THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký thông tin nhập học lớp 10, năm học 2022- 2023 

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo  
 

 

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo thông báo về việc đăng ký thông 

tin nhập học lớp 10, năm học 2022- 2023 như sau: 

1. Quy định chung 

- Học sinh đăng ký thông tin nhập học bằng hình thức trực tuyến qua 

email (do Trường cấp) để xác nhận việc nhập học (thay cho việc nộp hồ sơ). 

- Học sinh vào email của mình do Trường cấp để nhận đường link đăng 

ký thông tin nhập học. Khi đăng ký thành công sẽ có thư phản hồi. 

- Học sinh thường xuyên kiểm tra email trong thời gian tới để được hướng 

dẫn lựa chọn môn học và các thông tin cần thiết khác. 

 2. Hồ sơ chuẩn bị để đăng ký thông tin nhập học 

 - 01 file ảnh (loại ảnh dán thẻ, định dạng .PNG), tên file ảnh đặt giống tên 

email của mình để tải lên mẫu đăng ký. 

- Các thông tin về lý lịch của học sinh (như nơi sinh, quê quán, họ tên cha, 

mẹ …).   

3. Thời gian đăng ký: Từ ngày 23/7/2022 đến hết ngày 27/7/2022. 

Đề nghị thí sinh trúng tuyển theo dõi và đăng ký thông tin nhập học thời 

hạn quy định. Quá thời hạn nêu trên, nếu thí sinh nào không đăng ký thông tin 

nhập học thì xem như thí sinh đó không có nhu cầu theo học tại Trường và 

Trường không chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan về sau. 

Khi cần cần hỗ trợ học sinh liên hệ Văn phòng của Trường qua số điện 

thoại 02523822584 trong giờ hành chính hoặc gửi vè email 

hopthugopy@thd.edu.vn (Nhà trường chỉ phản hồi khi học sinh sử dụng đúng 

email của học sinh do Trường cấp). 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Sở GD-ĐT (để b/c) 

- HT, các PHT; 

- Niêm yết và đăng trên Website của Trường; 

- Email thí sinh trúng tuyển; 

- Lưu: VP, HSTS. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

Dương Đức Tuấn 
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