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THÔNG BÁO (số 2) 

Về việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng  

Năm học 2021-2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1053/QĐ-UB ngày 26 tháng 4 năm 1997 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc thành lập trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn và Quyết 

định số 15/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 2 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng 

đổi tên thành trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-

2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 205/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 02 

năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố (TP) Đà Nẵng; 

Căn cứ Công văn số 1264/SGDĐT-CtrTT ngày 03/5/2021 của Sở GDĐT TP. 

Đà Nẵng về việc đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đề xuất thêm phương án 

đăng kí hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 

2021-2022 qua mạng Internet, dự kiến thực hiện vào ngày 06/5/2021, nhưng không 

được Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng chấp thuận.  

 Như vậy, nhà trường chỉ thu nhận hồ sơ bằng một phương án trực tiếp theo 

Thông báo Số: 90/TB-THPTCLQĐ ngày 31 tháng 3 năm 2021 về việc tuyển sinh 

vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng năm học 2021-2022. Kính đề 

nghị quý phụ huynh và học sinh khi đến trường nộp hồ sơ thực hiện nghiêm túc các 

chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND thành phố, 

các cơ quan chức năng liên quan và khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; các trường hợp 

có biểu hiện sốt, ho, khó thở và tiếp xúc gần với các bệnh nhân F nên nhờ người 

khác đến trường nộp hồ sơ. 

Trân trọng ! 
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