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Đà Nẵng, ngày 28 tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO số 4 

Về việc phát thẻ dự thi kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

Đà Nẵng năm học 2021-2022  

 

 Căn cứ Công văn Số: 1586/SGDĐT-GDTrH, ngày tháng 5 năm 2021 về việc 

tổ chức Kì thi Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 của 

Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng. 

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thông báo về 

việc phát thẻ dự thi kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà 

Nẵng năm học 2021-2022 như sau: 

1. Khi đến trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành phố Đà Nẵng nhận 

thẻ dự thi: Hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phứt tạp, trường 

yêu cầu phụ huynh và học sinh thực hiện nghiêm túc các văn bản và hướng dẫn của 

các cấp trên thông tin chính thống của nhà nước, nếu là F hoặc có biểu hiện sốt, 

ho…thì nhờ người thân đến nhận hộ (Khi đi mang theo giấy ủy quyền, Chứng minh 

nhân dân – Thẻ căn cước, Hộ khẩu). Đến trường thực hiện rửa tay xà phòng - nước 

sát khuẩn, đeo khẩu trang. 

2. Các trường hợp học sinh chưa nộp đủ hồ sơ theo quy đinh: Khi đến 

nhận thẻ dự thi phải mang theo các loại hồ sơ còn thiếu nộp cho nhà trường trước 

khi nhận thẻ dự thi. 

3. Lịch phát thẻ dự thi theo môn dự thi, cụ thể như sau: 

- Sáng ngày 7/6/2021: Môn Toán + Tiếng Pháp 

- Chiều ngày 7/6/2021: Môn Vật lý + Hóa học 

- Sáng ngày 8/6/2021: Môn Sinh học + Tin học + Tiếng Nhật + Lịch sử 

- Chiều ngày 8/6/2021: Môn Ngữ Văn + Địa lý 

- Sáng ngày 9/6/2021: Môn Tiếng Anh 

- Chiều ngày 9/6/2021: Thí sinh Quảng Nam + Thí sinh ĐN chưa nhận thẻ dự thi. 

* Thời gian nhận: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00. Buổi chiều từ 14h00 đến 17h00. 

* Địa điểm nhận thẻ dự thi: Thư viện nhà trường. 

Trân trọng! 
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