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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Hoàng Tuấn Dũng

Sinh ngày: 24/12/2006

Dân tộc: Nùng

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Ba Đình, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường THCS Tân Long, Đồng Hỷ
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7,75; Toán: 5,75; Tiếng Anh: 2,5
Tổng điểm XT: 30,5 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A6 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Vũ Kim Oanh
Số điện thoại: 0947.511.881
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Ngô Việt Hà

Sinh ngày: 10/01/2006

Dân tộc: Dao

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Liên Phương, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT THCS Đồng Hỷ
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 6,5; Toán: 7,5; Tiếng Anh: 4,1
Tổng điểm XT: 33,1 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A3 (học tự chọn: Toán, Vật lí, Hóa học)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Phan Thị Chuyền
Số điện thoại: 0393.244.087
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Lý Trần Trà My

Sinh ngày: 03/06/2006

Dân tộc: Nùng

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Làng Mới, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường THCS Tân Long, Đồng Hỷ
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 8; Toán: 4,5; Tiếng Anh: 8
Tổng điểm XT: 34 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A6 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Vũ Kim Oanh
Số điện thoại: 0947.511.881
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Lâm Bảo Ngân

Sinh ngày: 11/11/2006

Dân tộc: Nùng

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Liên Phương, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường THCS Tân Long, Đồng Hỷ
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 6,5; Toán: 4,75; Tiếng Anh: 6,8
Tổng điểm XT: 30,3 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A5 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Việt Bắc
Số điện thoại: 0915.382.908
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Hoàng Ngọc Quý

Sinh ngày: 23/05/2006

Dân tộc: Nùng

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Văn Lăng, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT THCS Đồng Hỷ
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7,5; Toán: 7,75; Tiếng Anh: 3,2
Tổng điểm XT: 34,7 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A4 (học tự chọn: Toán, Vật lí, Hóa học)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Hồng Huấn Số điện thoại: 0985.251.365
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Dương Thị Hà Quyên

Sinh ngày: 03/02/2006

Dân tộc: Dao

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Liên Phương, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT THCS Đồng Hỷ
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7,25; Toán: 7,25; Tiếng Anh: 8
Tổng điểm XT: 38 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A5 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Việt Bắc
Số điện thoại: 0915.382.908
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Ngọc Thị Kim Yến

Sinh ngày: 16/01/2006

Dân tộc: Dao

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Hồng Phong, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường THCS Tân Long, Đồng Hỷ
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7; Toán: 5,75; Tiếng Anh: 5,9
Tổng điểm XT: 32,4 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A6 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Vũ Kim Oanh
Số điện thoại: 0947.511.881
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Lê Minh Dũng

Sinh ngày: 10/07/2006

Dân tộc: Kinh

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Xóm Tân Lập 1, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTBT THCS Văn Lăng
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 8; Toán: 8; Tiếng Anh: 5,6
Tổng điểm XT: 38,6 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A3 (học tự chọn: Toán, Vật lí, Hóa học)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Phan Thị Chuyền
Số điện thoại: 0393.244.087
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT

132

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Đặng Yến Hoa

Sinh ngày: 05/01/2006

Dân tộc: Sán Dìu

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Chí Son, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường THCS Nam Hoà
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 8; Toán: 9; Tiếng Anh: 8
Tổng điểm XT: 43 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A1 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Thị Huyền
Số điện thoại: 0944.657.190
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Vi Thị Hồng

Sinh ngày: 12/02/2006

Dân tộc: Sán Dìu

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Chí Son, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường THCS Nam Hoà
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7,75; Toán: 6,5; Tiếng Anh: 6,4
Tổng điểm XT: 35,9 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A5 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Việt Bắc
Số điện thoại: 0915.382.908
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Bàn Thị Huyền

Sinh ngày: 18/06/2006

Dân tộc: Dao

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Cao Phong, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường THCS Hợp Tiến
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7,25; Toán: 5,75; Tiếng Anh: 3,7
Tổng điểm XT: 30,7 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A1 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Thị Huyền
Số điện thoại: 0944.657.190
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Tống Thị Thảo

Sinh ngày: 29/07/2006

Dân tộc: Sán Dìu

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Tân Thành, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT THCS Đồng Hỷ
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 8,5; Toán: 6; Tiếng Anh: 3,9
Tổng điểm XT: 33,9 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A2 (học tự chọn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Bùi Thị Hồng Thu
Số điện thoại: 0914.951.346
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Triệu Thị Thu Thảo

Sinh ngày: 22/03/2006

Dân tộc: Dao

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Suối Găng, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT THCS Đồng Hỷ
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 8; Toán: 6,75; Tiếng Anh: 4,6
Tổng điểm XT: 35,1 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A4 (học tự chọn: Toán, Vật lí, Hóa học)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Hồng Huấn Số điện thoại: 0985.251.365
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Bùi Thị Thương

Sinh ngày: 18/02/2006

Dân tộc: Sán Dìu

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Hòa Khê I, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT THCS Đồng Hỷ
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7,75; Toán: 6,25; Tiếng Anh: 4,5
Tổng điểm XT: 33,5 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A5 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Việt Bắc
Số điện thoại: 0915.382.908
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Lại Thùy Trâm

Sinh ngày: 01/01/2006

Dân tộc: Sán Dìu

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Trại Cau, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT THCS Đồng Hỷ
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7,75; Toán: 6,5; Tiếng Anh: 6,7
Tổng điểm XT: 36,2 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A6 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Vũ Kim Oanh
Số điện thoại: 0947.511.881
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Nguyễn Ngọc Cẩm Ly

Sinh ngày: 19/05/2006

Dân tộc: Kinh

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Thắng Lợi, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường THCS Đông Bo
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 8,25; Toán: 9,25; Tiếng Anh: 7,8
Tổng điểm XT: 43,8 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A5 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Việt Bắc
Số điện thoại: 0915.382.908
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Hà Hoàng Nguyên

Sinh ngày: 15/10/2006

Dân tộc: Tày

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Nà Lẹng, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 6,25; Toán: 6,25; Tiếng Anh: 6,8
Tổng điểm XT: 32,8 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A1 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Thị Huyền
Số điện thoại: 0944.657.190
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Triệu Thị Chanh

Sinh ngày: 11/01/2006

Dân tộc: Dao

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Na Bả, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7,25; Toán: 6,25; Tiếng Anh: 5,7
Tổng điểm XT: 33,7 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A6 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Vũ Kim Oanh
Số điện thoại: 0947.511.881
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT

142

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Nguyễn Mai Chi

Sinh ngày: 01/11/2006

Dân tộc: Tày

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Làng Đèn, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 6; Toán: 7; Tiếng Anh: 2
Tổng điểm XT: 29 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A4 (học tự chọn: Toán, Vật lí, Hóa học)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Hồng Huấn Số điện thoại: 0985.251.365
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Phan Huyền Diệu

Sinh ngày: 27/07/2006

Dân tộc: Dao

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Xóm chợ, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 6,75; Toán: 6; Tiếng Anh: 5,9
Tổng điểm XT: 32,4 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A5 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Việt Bắc
Số điện thoại: 0915.382.908
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Đàm Thùy Dương

Sinh ngày: 11/03/2006

Dân tộc: Cao Lan

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Đồng Quán, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7,5; Toán: 5; Tiếng Anh: 5,3
Tổng điểm XT: 31,3 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A1 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Thị Huyền
Số điện thoại: 0944.657.190
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Lý Sinh Giang

Sinh ngày: 08/06/2006

Dân tộc: Dao

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Ngọc Mỹ, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 5,25; Toán: 7,5; Tiếng Anh: 1,5
Tổng điểm XT: 28 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A3 (học tự chọn: Toán, Vật lí, Hóa học)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Phan Thị Chuyền
Số điện thoại: 0393.244.087
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Đàm Thu Hà

Sinh ngày: 16/07/2006

Dân tộc: Cao Lan

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Xóm Chợ, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 6,25; Toán: 7,5; Tiếng Anh: 5,4
Tổng điểm XT: 33,9 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A4 (học tự chọn: Toán, Vật lí, Hóa học)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Hồng Huấn Số điện thoại: 0985.251.365
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Triệu Thu Hiền

Sinh ngày: 14/08/2006

Dân tộc: Dao

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Làng Hang, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7; Toán: 6,5; Tiếng Anh: 3,5
Tổng điểm XT: 31,5 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A1 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Thị Huyền
Số điện thoại: 0944.657.190
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Nông Thị Huệ

Sinh ngày: 18/12/2006

Dân tộc: Nùng

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Ót Giải, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 6,25; Toán: 6,25; Tiếng Anh: 3,1
Tổng điểm XT: 29,1 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A5 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Việt Bắc
Số điện thoại: 0915.382.908
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Lê Khánh Huyền

Sinh ngày: 22/03/2006

Dân tộc: Nùng

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Làng Hang, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7,5; Toán: 8,75; Tiếng Anh: 6,6
Tổng điểm XT: 40,1 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A5 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Việt Bắc
Số điện thoại: 0915.382.908
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Vương Thị Huyền

Sinh ngày: 07/04/2006

Dân tộc: Nùng

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Đồng Rã, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường THCS Tràng Xá
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7,75; Toán: 3,25; Tiếng Anh: 5
Tổng điểm XT: 28 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A5 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Việt Bắc
Số điện thoại: 0915.382.908
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Lao Phương Linh

Sinh ngày: 10/10/2006

Dân tộc: Nùng

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Xóm Thâm, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTBT THCS Liên Minh
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 8; Toán: 3; Tiếng Anh: 5,2
Tổng điểm XT: 28,2 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A6 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Vũ Kim Oanh
Số điện thoại: 0947.511.881
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT

152

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Lê Thị Phương Linh

Sinh ngày: 09/12/2006

Dân tộc: Dao

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7; Toán: 6,25; Tiếng Anh: 3,1
Tổng điểm XT: 30,6 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A1 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Thị Huyền
Số điện thoại: 0944.657.190
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Mông Thị Ly

Sinh ngày: 17/01/2006

Dân tộc: Nùng

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Đồng Rã, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường THCS Tràng Xá
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 8; Toán: 4; Tiếng Anh: 4,4
Tổng điểm XT: 29,4 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A6 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Vũ Kim Oanh
Số điện thoại: 0947.511.881
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Nguyễn Thị Khánh Ly

Sinh ngày: 11/12/2006

Dân tộc: Kinh

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Xóm Chợ, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường THCS Bình Long
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 8,25; Toán: 6,25; Tiếng Anh: 8,2
Tổng điểm XT: 38,2 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A2 (học tự chọn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Bùi Thị Hồng Thu
Số điện thoại: 0914.951.346
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Triệu Thị Anh Thơ

Sinh ngày: 02/07/2006

Dân tộc: Nùng

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Trại Rẽo, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 6,25; Toán: 7,5; Tiếng Anh: 3,7
Tổng điểm XT: 32,2 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A4 (học tự chọn: Toán, Vật lí, Hóa học)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Hồng Huấn Số điện thoại: 0985.251.365
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT

156

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Hà Thị Anh Thư

Sinh ngày: 25/07/2006

Dân tộc: Nùng

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Bắc Phong, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường THCS Tràng Xá
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7,5; Toán: 4,25; Tiếng Anh: 3
Tổng điểm XT: 27,5 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A6 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Vũ Kim Oanh
Số điện thoại: 0947.511.881
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Lao Thị Hoài Thương

Sinh ngày: 16/02/2006

Dân tộc: Mường

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Xóm Giữa, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7; Toán: 6; Tiếng Anh: 3,8
Tổng điểm XT: 30,8 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A5 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Việt Bắc
Số điện thoại: 0915.382.908
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT

158

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Hoàng Việt Anh

Sinh ngày: 09/10/2006

Dân tộc: Tày

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Trường Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7; Toán: 6,75; Tiếng Anh: 6
Tổng điểm XT: 34,5 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A4 (học tự chọn: Toán, Vật lí, Hóa học)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Hồng Huấn Số điện thoại: 0985.251.365
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Hoàng Thị Thùy Dung

Sinh ngày: 02/10/2006

Dân tộc: Tày

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Trường Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7; Toán: 8,25; Tiếng Anh: 3
Tổng điểm XT: 34,5 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A4 (học tự chọn: Toán, Vật lí, Hóa học)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Hồng Huấn Số điện thoại: 0985.251.365
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Lộc Phương Dung

Sinh ngày: 27/12/2006

Dân tộc: Tày

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Trung Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 4,75; Toán: 8,5; Tiếng Anh: 3,8
Tổng điểm XT: 31,3 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A4 (học tự chọn: Toán, Vật lí, Hóa học)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Hồng Huấn Số điện thoại: 0985.251.365
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Hoàng Thị Thu Huyền

Sinh ngày: 11/01/2006

Dân tộc: Tày

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Na Đồng, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 6; Toán: 5,75; Tiếng Anh: 3,2
Tổng điểm XT: 27,7 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A1 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Thị Huyền
Số điện thoại: 0944.657.190
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Ma Thị Ngọc Huyền

Sinh ngày: 16/01/2006

Dân tộc: Tày

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Trung Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 6,5; Toán: 5,5; Tiếng Anh: 3,3
Tổng điểm XT: 28,3 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A5 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Việt Bắc
Số điện thoại: 0915.382.908
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Ma Hoàng Hạnh Linh

Sinh ngày: 11/02/2006

Dân tộc: Tày

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Na Đồng, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 8,25; Toán: 4,5; Tiếng Anh: 4
Tổng điểm XT: 30,5 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A2 (học tự chọn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Bùi Thị Hồng Thu
Số điện thoại: 0914.951.346
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Triệu Thị Nhung

Sinh ngày: 28/03/2006

Dân tộc: Dao

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Nà Lay, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTBT THCS Sảng Mộc
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7,75; Toán: 6,5; Tiếng Anh: 2,3
Tổng điểm XT: 31,8 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A5 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Việt Bắc
Số điện thoại: 0915.382.908
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Ma Hồng Quân

Sinh ngày: 20/05/2006

Dân tộc: Tày

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Đồng Đình, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 6,75; Toán: 5,25; Tiếng Anh: 2,9
Tổng điểm XT: 27,9 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A5 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Việt Bắc
Số điện thoại: 0915.382.908
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Lương Như Quỳnh

Sinh ngày: 15/01/2006

Dân tộc: Tày

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Trung Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 6,5; Toán: 9,5; Tiếng Anh: 3,2
Tổng điểm XT: 36,2 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A4 (học tự chọn: Toán, Vật lí, Hóa học)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Hồng Huấn Số điện thoại: 0985.251.365
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Ngọc Minh Thanh

Sinh ngày: 02/04/2006

Dân tộc: Tày

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Xuyên Sơn, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 5,75; Toán: 8,5; Tiếng Anh: 2,4
Tổng điểm XT: 31,9 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A3 (học tự chọn: Toán, Vật lí, Hóa học)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Phan Thị Chuyền
Số điện thoại: 0393.244.087
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Liêu Anh Thư

Sinh ngày: 10/12/2006

Dân tộc: Tày

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Nghinh Tác, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7,5; Toán: 8,5; Tiếng Anh: 7,7
Tổng điểm XT: 40,7 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A5 (học tự chọn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Việt Bắc
Số điện thoại: 0915.382.908
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Hoàng Minh Vũ

Sinh ngày: 02/04/2006

Dân tộc: Tày

Cư trú ở xóm (thôn/bản): Bản Cái, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 6; Toán: 7,75; Tiếng Anh: 2,8
Tổng điểm XT: 31,3 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A3 (học tự chọn: Toán, Vật lí, Hóa học)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Phan Thị Chuyền
Số điện thoại: 0393.244.087
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

Số: 160/TB-DTNT
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên
về việc duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT Thái Nguyên năm học 2021-2022.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG:
Em:

Ma Thị Vui

Sinh ngày: 29/01/2006

Dân tộc: Tày

Cư trú ở xóm (thôn/bản): An Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Học và đỗ tốt nghiệp THCS tại: Trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em đã dự thi và trúng tuyển lớp 10 Trường PTDT nội trú Thái Nguyên năm học 2021 - 2022
Điểm thi các môn: Ngữ văn: 7,25; Toán: 7; Tiếng Anh: 3,1
Tổng điểm XT: 32,6 điểm
Nhà trường tạm thời phân công em học lớp: 10A4 (học tự chọn: Toán, Vật lí, Hóa học)
Họ và tên thầy (cô) giáo chủ nhiệm:
Nguyễn Hồng Huấn Số điện thoại: 0985.251.365
Thời gian nhập học: Nhà trường thông báo sau trên website (dự kiến ngày TB: 15/8/2021)
Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
(Ki lô mét số 7, QL 3: Thái Nguyên - Hà Nội. Cạnh trụ sở Công an phường Tân Lập)

THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Giấy tờ cần nộp
1. Thông báo nhập học.
2. Giấy khám sức khoẻ không quá 06 tháng (do trung tâm y tế cấp huyện cấp). Thẻ bảo hiểm y tế.
3. Sổ đoàn đã ghi giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn (nếu là đoàn viên).
Các loại giấy tờ để trong một túi hồ sơ, mặt ngoài ghi họ tên, số ĐT, số thẻ CCCD (nếu có)
II. Yêu cầu học sinh
1. Mang đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, một bộ quần áo của dân tộc mình. Mang thêm gối, quạt
bàn, đèn học, bàn gấp để tự học tại phòng ở ký túc xá khi cần thiết (nếu có).
2. Học sinh được cấp học bổng và hỗ trợ tiền ăn; được cấp chăn, chiếu, màn, đồng phục, học
phẩm...; được trang bị ngăn tủ cá nhân ở ký túc xá và trên lớp học; được mượn sách giáo khoa
Do đó: khi nhập học không mang theo hòm, chăn, chiếu, màn, sách giáo khoa, cặp, vở, giấy, bút.
3. Tập trung đúng giờ thông báo trên website và thực hiện nghiêm túc phòng, chống COVID-19.
III. Công tác phối hợp giữa gia đình học sinh và nhà trường
1. Website: http://dtnt.thainguyen.edu.vn/
Email: c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn
2. Nhận được Thông báo này, học sinh báo cho nhà trường qua SĐT: 02083.947.411
3. Học sinh/cha mẹ học sinh có thể liên lạc với thầy/cô chủ nhiệm hoặc thầy Trường-Hiệu trưởng
(SĐT: 0968.988.965); thầy Giang-PHT (0973.828.446); thầy Thám-PHT (0986.251.433)
HIỆU TRƯỞNG

