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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Cần Thơ, ngày  15  tháng 6   năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO 

Về việc nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 THPT chuyên  

Năm học 2021-2022 

 

I. Thời gian và địa điểm 

1. Thời gian: Từ 07h30, ngày 17/6/2021 đến 17h00, ngày 22/6/2021 

(không thu hồ sơ các ngày Thứ bảy và Chủ nhật) 

2. Địa điểm: Khu vực sảnh lớn, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng 

Nhằm thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị cha mẹ học 

sinh và học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 lưu ý mốc thời gian 

đến trường nộp hồ sơ theo môn chuyên, cụ thể như sau: 

Ngày Buổi Thời gian Lớp chuyên Ghi chú 

17/06/2021 
Sáng 07h30-11h00 Toán  

Chiều 13h30-17h00 Hóa học, Sinh học  

18/06/2021 
Sáng 07h30-11h00 Vật lý, Tin học  

Chiều 13h30-17h00 Lịch sử, Địa lý  

21/06/2021 
Sáng 07h30-11h00 Tiếng Anh  

Chiều 13h30-17h00 Tiếng Pháp, Ngữ văn  

22/6/2021 
Sáng 07h30-11h00 Thu bổ sung các 

trường hợp còn lại 

 

Chiều 13h30-17h00  

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, đề 

nghị cha mẹ học sinh và học sinh thực hiện nghiêm 

túc những nội dung sau: 

 - Đeo khẩu trang trong suốt thời gian nộp hồ 

sơ, thực hiện sát khuẩn trước khi vào trường. 

 - Thực hiện khai báo y tế trước khi vào 

trường và nộp tờ khai y tế theo mẫu tải trên web 

trường hoặc ảnh chụp màn hình khai báo y tế 

online. 

            Quét mã QR (hình bên) hoặc truy cập link  

https://forms.office.com/r/0fCfWPNzrW 

II. Danh mục hồ sơ 

Thí sinh trúng tuyển phải nộp đầy đủ hồ sơ nhập học gồm: 

1) Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính). 



2) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

3) Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời (bản chính). 

4) Thẻ bảo hiểm y tế của học sinh (bản photo không cần công chứng). 

Tất cả giấy tờ trên được cho vào 01 túi đựng hồ sơ bằng giấy, bên ngoài có ghi 

tên và danh mục hồ sơ. 

Nếu sau khi nộp đủ hồ sơ nhập học, trường phát hiện hồ sơ có sai sót so với 

thông tin đăng ký dự thi hoặc không đủ điều kiện dự thi thì thí sinh sẽ bị loại khỏi 

danh sách trúng tuyển của trường. 

III. Thông tin khác 

 1. Đồng phục 

 Sau khi nộp hồ sơ, học sinh có thể đăng ký may đồng phục (đi học và thể 

dục) tại trường hoặc tự may tại nhà theo mẫu qui định. 

2. Lựa chọn Sách giáo khoa 

Đối với mỗi lớp chuyên, tài liệu học tập môn chuyên gồm Sách giáo khoa 

Ban Nâng cao và Sách giáo khoa chuyên, các tài liệu khác do giáo viên dạy 

chuyên sẽ giới thiệu cho học sinh khi tập trung học tại trường, các môn còn lại 

sử dụng Sách giáo khoa Ban Cơ bản, riêng môn Tiếng Anh sử dụng Sách giáo 

khoa 10 năm. 

Lưu ý: Cha mẹ học sinh và học sinh thường xuyên cập nhập thông báo 

trên trang web của trường để nắm lịch hoạt động và các thông tin khác. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Website trường; 

- Dán bảng thông báo; 

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Chiến 
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