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THÔNG BÁO 
Về việc học sinh không đăng ký nhập học theo quy định 

năm học 2022- 2023, Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo 
 

 

Ngày 23/7/2022, Trường có Thông báo số 245/TB-THPTC-THĐ về việc 

về việc đăng ký thông tin nhập học lớp 10, năm học 2022- 2023 Trường THPT 

chuyên Trần Hưng Đạo. Thời gian đăng ký: Từ ngày 23/7/2022 đến hết ngày 

27/7/2022. 

Ngày 28/7/2022, Trường có Thông báo số 249/TB-THPTC-THĐ (thông 

báo lần thứ hai) về việc đăng ký thông tin nhập học lớp 10, năm học 2022- 2023. 

Thời gian đăng ký lần 2: Từ ngày 28/7/2022 đến hết ngày 30/7/2022. 

  Ngày 30/7/2022, Trường tiếp tục có Thông báo số 253/TB-THPTC-THĐ 

về việc nhắc nhở, đôn đốc học sinh đăng ký thông tin nhập học. Trong đó nêu tên 15 

học sinh đã trễ hạn và hướng dẫn đăng ký trực tiếp tại Trường. Tuy nhiên, có 09 (chín) 

học sinh (có danh sách đính kèm) không đăng ký và không tập  trung theo thông báo 

Nhà trường dù Trường đã thông báo đến lần thứ ba. 

Đến nay, Trường đã lập danh sách lớp, tư vấn và hướng dẫn học sinh lựa chọn 

Nhóm định hướng nghề nghiệp, môn học lựa chọn và các thông tin khác. 

Vì vậy, để không ảnh hưởng đến việc sắp xếp cho năm học mới, nay 

Trường thông báo thu hồi email đã cấp cho 09 học sinh nêu trên. 

Đề nghị phụ huynh và học sinh có liên quan xem các thông báo nêu trên 

và nội dung quy định trong thông báo (đã đăng tải trên website) để biết. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- HT, các PHT; 

- Niêm yết và đăng trên Website của Trường; 

- Lưu: VP, HSTS. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

Dương Đức Tuấn 
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DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG KÝ THÔNG TIN NHẬP HỌC 

 LỚP 10, NĂM HỌC 2022- 2023 

(Kèm theo Thông báo số 267/TB-THPTC-THĐ ngày 02/8/2022) 

 
STT Họ và tên  Lớp Địa chỉ email thu hồi 

1 Trần Bình  An Anh an.tb-k30anh@thd.edu.vn 

2 Nguyễn Phương  Anh Địa lý anh.np-k30dia@thd.edu.vn 

3 Lượng Lê  Na Địa lý na.ll-k30dia@thd.edu.vn 

4 Nguyễn Thị Thanh  Thủy Địa lý thuy.ntt-k30dia@thd.edu.vn 

5 Nguyễn Thị Kiều  Duyên Nâng cao duyen.ntk-k30c@thd.edu.vn 

6 Lê Ngọc Minh  Quân Nâng cao quan.lnm-k30c@thd.edu.vn 

7 Lê Thanh  Trúc Nâng cao truc.lt-k30c@thd.edu.vn 

8 Vũ Quang  Vinh Nâng cao vinh.vq-k30c@thd.edu.vn 

9 Trần Ngọc Như  Thương Ngữ văn thuong.tnn-k30van@thd.edu.vn 

 Danh sách này có 09 học sinh ./. 
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