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                  Vũng Tàu, ngày         tháng 7 năm 2021 

          

THÔNG BÁO 
Về việc Tư vấn chọn Ban và nộp đơn nhập học vào lớp 10 

năm học 2021 – 2022 

 

Căn cứ văn bản số 8614/UBND – VP  ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu về thực hiện giản cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

theo Chỉ thị số 16/CT – TTg ngày 31/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ 14 ngày bắt 

đầu từ 00 giờ ngày 19/7/2021; 

 Căn cứ Thông báo số 1749/TB - SGDĐT ngày 24/07/2021 về kết quả xét 

tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022; 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. Nhằm để phụ huynh yên tâm công tác không phải lo lắng và tạo 

không khí phấn khởi cho học sinh chuẩn bị bước vào môi trường mới được tự tin. 

Trường THPT Vũng Tàu thông báo hướng dẫn phụ huynh và học sinh nộp đơn đăng 

ký nhập học bằng hình thức trực tuyến và tư vấn chọn Ban học. Căn cứ vào nguyện 

vọng của học sinh đăng ký trong đơn nhà trường sẽ tiến hành xếp lớp theo ban và 

khối xét ĐH. 

Thông báo đến phụ huynh và học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021-

2022: 

I. TƯ VẤN CHỌN BAN HỌC VÀ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

1. Tư vấn trực tuyến với ban tuyển sinh 

- Phụ huynh và học sinh có nhu cầu tư vấn trực tuyến với Ban tư vấn tuyển 

sinh trường về việc chọn Ban học theo nguyện vọng thì đăng ký khung thời gian tư 

vấn sau:  

Buổi 1: 8 giờ 30 đến 10 giờ 00 ngày 28/7/2021.  

Buổi 2: 19 giờ 00 đến 20 giờ 30 ngày 28/7/2021.  

Link đăng ký: https://forms.gle/vXgYN5Sn8jHx31pt5 

- Phụ huynh và học sinh chỉ cần đăng ký 1 buổi vào khung thời gian thích hợp 

vì nội dung tư vấn giống nhau. Trước thời gian diễn ra tư vấn phụ huynh học sinh sẽ 

nhận được link tư vấn qua mail đã đăng ký. 

Thời gian chốt nhận đăng ký tư vấn 17h thứ Hai ngày 26/7/2021 

2. Thời gian nộp hồ sơ online 

- Thời gian: Từ ngày 28/07/2021 đến ngày 04/08/2021 



- Link đăng ký nhập học sẽ được thông báo qua mail, số điện thoại của 

phụ huynh theo hệ thống vnedu và trong buổi tư vấn. 

- Phụ huynh đọc và nghiên cứu kỹ các Ban học theo nguyện vọng của học 

sinh, Ngoại ngữ 2 và thực hiện nhập đơn theo hướng dẫn. 

(sau thời gian quy định học sinh không nộp đơn nhập học nhà trường sẽ tự xếp lớp 

theo ban KHTN/KHXH) 

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC ĐỐI VỚI HỌC SINH 

1. Đồng phục HS 

- Đồng phục thể dục 

+ Thực hiện theo mẫu thống nhất của nhà trường, mặc đồ thể dục trong các 

tiết học thể dục, Giáo dục quốc phòng hoặc khi tham gia lao động và các sinh hoạt 

ngoại khóa ngoài trời có tính chất vận động nhiều. 

+ Đồng phục thể dục mua tại văn phòng nhà trường, tuy nhiên do dịch bệnh 

đang diễn biến phức tạp nên khi học sinh nhập học Văn phòng nhà trường sẽ gửi 

danh sách xuống lớp cho học sinh đăng ký, văn phòng sẽ soạn đồ và cử đại diện lớp 

xuống lấy. 

- Đồng phục học sinh Nam: Áo sơ mi trắng, quần tây màu xanh sẫm; (phụ 

huynh tự may) 

- Đồng phục học sinh Nữ: Áo dài trắng (truyền thống), may áo có cổ; không 

may cộc tay (phụ huynh tự may) 

- Học sinh dùng cặp sách màu đen (không dùng ba lô), đi dép có quai hậu (nữ 

sinh mang giày, dép sandan cao không quá 5 phân) 

2. Sách giáo khoa 

- Học theo chương trình SGK của Bộ GDĐT (chương trình cơ bản) 

- Sách giáo khoa Ngoại ngữ 2: Tiếng Nhật, Tiếng Pháp. Học sinh sẽ đăng ký 

theo lớp tại thư viện nhà trường vào ngày tựu trường. 

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

trang Website: www.thpt-vungtau.edu.vn của trường để nắm lịch hoạt động và các 

thông tin khác (nếu có). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:    
- Website trường; 
- Dán bảng thông báo 

- Lưu VT./ 

 

       HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Huế 
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