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THÔNG BÁO 
Một số thông tin cần thiết cho học sinh lớp 10 năm học 2021- 2022 

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo  
 

 

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo thông báo một số thông tin cần 

thiết cho học sinh vào lớp 10 năm học 2021- 2022 (gọi tắt là K29) như sau: 

1. Quy định về sách giáo khoa (SGK) 

- Tất cả các môn học (trừ tiếng Anh) học theo SGK chuẩn (cơ bản). 

- Đối với các môn chuyên sẽ có tài liệu chuyên sâu và bổ trợ do giáo viên 

chuyên giới thiệu khi nhập học. Các em có thể mua hoặc in sao từ nguồn giáo 

viên cung cấp. 

- Môn tiếng Anh học theo Chương trình mới (Chương trình hệ 10 năm). 

2. Quy định đồng phục 

Phụ huynh và học sinh tự mua vải và may tại nhà hoặc nơi phù hợp. 

2.1. Âu phục nam, nữ sinh 

- Áo: Vải trắng; chân cổ màu xanh đồng phục của Trường (màu xanh 

rêu); tay ngắn đến khuỷu, có viền màu xanh đồng phục của Trường: 2 cm đến 

2,5cm cho áo nam và 1 cm cho áo nữ. 

- Quần: màu xanh đồng phục của Trường. 

2.2. Quần, áo dài nữ sinh  

- Áo: Vải trắng; cổ có viền nhỏ màu xanh đồng phục của Trường, hở phía 

trước, góc vuông; tay dài đến cổ tay; có viền nhỏ màu xanh đồng phục của 

Trường.  

- Quần: Vải trắng; ống thẳng. 

  Riêng quần, áo đồng phục thể dục theo mẫu của Trường, học sinh đăng 

ký số lượng theo nhu cầu khi có thông báo đăng ký.  

3. Đăng ký ở ký túc xá 

 3.1. Học sinh của Trường (bao gồm học sinh vừa mới trúng tuyển) có thể 

đăng ký ở ký túc xá: 

 - Ở nội trú: Dành cho học sinh các ở xa: 

 - Ở bán trú: Dành cho học sinh ở gần (đi về nhà trong ngày được). 
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 3.2. Địa điểm ký túc xá: Số 02 đường Đào Tấn, Phường Xuân An, Thành 

phố Phan Thiết. 

 3.3. Thời gian: Nhận hồ sơ và thủ tục đăng ký ở ký túc xá từ ngày 

20/7/2021 đến hết ngày 15/8/2021.  

 3.4. Thủ tục gồm:  

- Đơn đăng ký ở ký túc xá (theo mẫu, đơn viết xong được chụp lại thành 

file ảnh). 

 - Đơn đăng ký gửi xe tháng ở ký túc xá (theo mẫu, đơn viết xong được 

chụp lại thành file ảnh). 

 - File ảnh cỡ 3x4. 

 Do tình hình dịch bệnh nên Ban quản lý ký túc xá không nhận hồ sơ trực 

tiếp mà nhận qua email. Vì vậy phụ huynh gửi file đơn và ảnh về email 

kytucxa@thd.vn. Khi cần liên hệ phụ huynh vui lòng gọi về Văn phòng ký túc 

xá, số điện thoại 02523 833 329 trong giờ hành chính.  

 4. Thông tin khác 

 Trong thời gian tới tất cả học sinh K29 của Trường sẽ được cấp tài khoản 

office 365 và email mang tên miền của Trường để sử dụng học tập trực tuyến, 

liên lạc trong suốt cấp học, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh. Đây là kênh 

thông tin chính thức và xác thực của Trường đối với học sinh (Trường không 

tiếp nhận, phản hồi đối với email của học sinh bên ngoài tổ chức này). 

Đề nghị thí sinh trúng tuyển theo dõi trên website của Trường để được 

cung cấp và hướng dẫn sử dụng tài khoản office 365 và email và chịu trách 

nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của mình.  

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- HT, các PHT; 

- BQLKTX; 
- Đăng tải trên Website của Trường; 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

Dương Đức Tuấn 

 

 

mailto:kytucxa@thd.vn

