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Đà Nẵng, ngày 18 tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO số 3 

Về việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng năm học 2021-2022  

dành cho học sinh tỉnh Quảng Nam 

 

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. 

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

nhận hồ sơ dự tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng năm học 

2021-2022 dành cho học sinh tỉnh Quảng Nam như sau: 

 Hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19, một số học sinh của tỉnh Quảng Nam 

chưa xét tốt nghiệp THCS. 

Để tạo điều kiện cho một số học sinh tỉnh Quảng Nam có nguyện vọng dự tuyển 

vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm 2021, Lãnh đạo Sở GDĐT 

thành phố Đà Nẵng đã thống nhất cho phép học sinh tỉnh Quảng Nam dự tuyển vào lớp 

10 THPT chuyên Lê Quý Đôn được nộp hồ sơ đăng ký dự thi đến 11 giờ ngày 21/5/2021.  

- Thời gian nhận: Từ 8g00 đến 11g00.. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Thư viện nhà trường. 

 -   Hồ sơ dự tuyển thực hiện theo nội dung 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.  

Trường hợp học sinh chưa có đủ hồ sơ theo theo nội dung 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 thì nộp bổ sung, chậm nhất là 11g00, ngày 

03/6/2021. Sau thời gian trên nếu học sinh nào không nộp đủ hồ sơ hoặc hồ sơ không đủ 

điều kiện theo 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 

GDĐT thành phố Đà Nẵng sẽ không được công nhận kết quả thi tuyển. 

Trân trọng ! 
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