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THÔNG BÁO 

Về việc cấp email mang tên miền của Trường THPT chuyên Trần Hưng 

Đạo cho học sinh Lớp 9G, năm học 2022-2023. 
 

 

Trường được sự chấp thuận của Google Workspace Support và hỗ trợ của 

Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp 

tên miền @thd.edu.vn để phục vụ cho công tác dạy học và quản lý.   

Nay Trường thông báo đến học sinh Lớp 9G về việc cấp email mang tên 

miền của Trường như sau. 

1. Mục đích cấp email 

Sử dụng để giao tiếp thông tin qua môi trường mạng trong toàn trường, 

phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong 

công tác quản lý, giảng dạy và học tập; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên 

giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ứng dụng công 

nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi 

đến lớp học… 

Lưu ý:  

- Nhà trường không chấp nhận email học sinh gửi về Trường mà 

không đúng tên miền của Trường (trừ trường hợp đặc biệt). 

- Trong thời gian đến, học sinh sẽ dùng email này để tiếp nhận các 

thông báo, thời khóa biểu, sơ đồ phòng học … Vì vậy các em phải đăng nhập 

chậm nhất 17h00 ngày 29/8/2022. 

 2. Quyền sử dụng email của học sinh do Trường cấp: 

- Học sinh được bảo mật thông tin email, mật khẩu theo quy định của 

Google và của của pháp luật. Đồng thời học sinh chịu trách nhiệm cá nhân về 

việc quản lý, sử dụng email của mình theo Luật an ninh mạng, theo cam kết với 

Google và quy định của Trường. 

- Email được sử dụng giao tiếp thông tin qua môi trường mạng trong suốt 

trong quá trình học tập tại Trường và sau khi ra trường (nếu có nhu cầu).  

- Khi có sự thay đổi về quyền sử dụng email của học sinh, Trường có 

thông báo và tạo điều kiện cho học sinh thực hiện. 

3. Email và password 

- Mỗi học sinh được cấp email theo quy tắc chung (xem Phụ lục đính 



2 

 

kèm) chứa thông tin gồm tên, họ, lót và lớp. Ví dụ: Học sinh Trần Bảo Gia là 

gia.tb-9g@thd.edu.vn. 

- Password được nhận qua tin nhắn VnEdu. 

Mọi phản ánh và cần hỗ trợ (nếu có) học sinh liên hệ cô Nguyễn Ngọc 

Trâm trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (điện thoại 0769419141); 

ngoài thời gian trên thì gửi về  email tram.nguyenngoc@thd.edu.vn. 

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo trân trọng thông báo đến toàn thể 

học sinh Lớp 9G được biết để thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Website của Trường; 

- HT, các PHT; 

- Bộ phận Học vụ; 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Dương Đức Tuấn 
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PHỤ LỤC 

TT Họ lót Tên Email Address  

1 Trần Bảo  Gia gia.tb-9g@thd.edu.vn 

2 Nguyễn Duy  Huân huan.ndq-9g@thd.edu.vn 

3 Huỳnh Ngọc 

Minh  
Khang khang.hnm-9g@thd.edu.vn 

4 Bùi Nguyễn Nhật  Khoa khoa.bnn-9g@thd.edu.vn 

5 Nguyễn Lê 

Khánh  

Nguyên nguyen.nlk-9g@thd.edu.vn 

6 Trần Hồ  Thu thu.th-9g@thd.edu.vn 

7 Trần Hữu Vương  Duy duy.thv-9g@thd.edu.vn 

8 Lê Võ  Luân luan.lv-9g@thd.edu.vn 

9 Lê Hoàng  Ngân ngan.lh-9g@thd.edu.vn 

10 Hoàng Anh  Duy duy.ha-9g@thd.edu.vn 

11 Nguyễn Khôi  Nguyên nguyen.nk-9g@thd.edu.vn 

12 Nguyễn Trà Phúc  Nguyên nguyen.ntp-9g@thd.edu.vn 

13 Lê Hoàng  Phương phuong.lh-9g@thd.edu.vn 

14 Nguyễn Vũ Ngân  Sa sa.nvn-9g@thd.edu.vn 

15 Ngô Thị Minh  Trúc truc.ntm-9g@thd.edu.vn 

16 Lương Quỳnh  Anh anh.lq-9g@thd.edu.vn 

17 Huỳnh Đức  Bảo bao.hd-9g@thd.edu.vn 

18 Trần Tuệ  Lâm lam.tt-9g@thd.edu.vn 

19 Trần Minh  Nghĩa nghia.tm-9g@thd.edu.vn 

20 Trần Hạnh  Nguyên nguyen.th-9g@thd.edu.vn 

21 Lương Thành  Nhân nhan.lt-9g@thd.edu.vn 

22 Nguyễn Đỗ 

Quỳnh  
Như nhu.ndq-9g@thd.edu.vn 

 

Danh sách này có 22 học sinh./. 
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