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                  Đà Nẵng, ngày 21 tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO SỐ 3 

Về việc đăng ký xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 năm học 2021 -2022 

cho các học sinh chưa nộp hồ sơ trực tiếp 

 

Kính gửi:  Quý phụ huynh học sinh và học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2021 - 2022 chưa nộp hồ sơ trực tiếp. 

 

Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có thông báo 

số: 288/TB-THPTCLQĐ, về việc tạm dừng thực hiện nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 

trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2021-2022. Đến nay, tình hình dịch bệnh 

vẫn còn diễn biến phứt tạp, để đảm bảo thủ tục tuyển sinh và chuẩn bị cho năm học 

mới, Hội đồng tuyển sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thông báo: 

Quý phụ huynh học sinh và học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn năm học 2021 - 2022 chưa nộp hồ sơ trực tiếp, tiến hành đăng 

ký xác nhận nhập học trực tuyến, cụ thể như sau: 

 - Học sinh đăng ký trực tuyến xác nhận thông tin nhập học trên website của 

Trường, địa chỉ: http://lqddn.edu.vn 

 - Thời gian: Từ 21/7/2021 đến 26/7/2021. 

 - Cách thức đăng ký: Chọn mục Cập nhật hồ sơ lớp 10 và điền thông tin của 

học sinh theo mẫu. 

      Nhà trường sẽ có thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn năm học 2021-2022 trực tiếp vào thời gian thích hợp. 

      Trân trọng! 
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