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HƯỚNG DẪN 
Về việc nộp hồ sơ trực tuyến của học sinh lớp 10 năm học 2021- 2022  

do đã quá hạn theo Thông báo số 318/TB-THPTC-THĐ ngày 19/8/2021  
 

 

Kính gửi:  

- Phụ huynh và học sinh khối 10 năm học 2021-2022; 

- Kính gửi Hội đồng sư phạm. 

Ngày 19/8/2021, Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo đã đăng tải trên 

Webiste và gửi email Thông báo số 318/TB-THPTC-THĐ về việc tiếp nhận thông 

tin học sinh lớp 10 năm học 2021- 2022, quy định thời hạn nộp hồ sơ trực tuyến chậm 

nhất là 17 giờ 00 ngày 22/8/2021. Sau đó gia hạn đến 17 giờ 00 ngày 24/8/2021. 

Đến nay, còn 05 trường hợp chưa nộp hồ sơ do đó Trường chưa xếp lớp 

và thu hồi email đã công bố. Gồm có: 

TT Họ tên Ngày sinh 

1 Nguyễn Đức Nghĩa 18/08/2006 

2 Phạm Thị Hà My 25/03/2006 

3 Clayton Laidlaw David Sam 22/03/2006 

4 Nguyễn Hoàng Triều 27/02/2006 

5 Văn Thị Mỹ Hằng 28/06/2006 

Đề nghị phụ huynh, học sinh liên quan liên hệ Văn phòng Trường qua số 

điện thoại 02523822584 (gặp cô Thái Thụy Thân Thương) để biết thông tin và 

được hướng dẫn giải quyết. Thời hạn tiếp nhận: Chậm nhất 17h00 ngày 

15/9/2021. Quá thời hạn trên, Nhà trường không tiếp nhận và giải quyết các 

trường hợp nêu trên nữa để biên chế lớp học. 

Đề nghị Hội đồng sư phạm, giáo viên chủ nhiệm nếu có tiếp nhận thông 

tin liên quan các trường hợp trên thì hướng dẫn phụ huynh liên hệ Văn phòng./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- HT, các PHT; 

- TB HĐSP; 
- Đăng tải trên Website của Trường; 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Dương Đức Tuấn 
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