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THÔNG BÁO 

 ọp cha mẹ học sinh lớp 10 trường       ông  í 

Năm học 2021 - 2022 

 

Căn cứ  uyết định số 1056/  -  D   ngày 30/6/2021 về việc phê duyệt 

kết quả tuyển sinh lớp 10 trường   P   ông Bí năm học 2021-2022; 

Căn cứ  uyết định số 1115/  -  D   ngày 16/7/2021 về việc xóa tên khỏi 

danh sách trúng tuyển và tuyển sinh bổ sung vào lớp 10   P  năm học 2021-2022. 

Trân trọng thông báo đến các bậc cha mẹ học sinh đã có con trúng tuyển vào 

lớp 10  rường   P   ông Bí năm học 2021–2022 lịch họp như sau: 

1.  hời gian: 8h00 ngày 01/8/2021. 

2. Địa điểm:  rung tâm tổ chức  ội nghị  P  ông Bí, Phường  hanh  ơn,  
 ông Bí,  uảng Ninh. 

3. Nội dung: 

3.1.   iới thiệu về  rường   P   ông Bí; 

3.2.  ịnh hướng phát triển nhà trường trong thời gian tiếp theo; 

3.3. Một số chủ trương của nhà trường đối với học sinh lớp 10 năm học 2021-2022; 

3.4.  iải đáp thắc mắc, ý kiến của cha mẹ học sinh; 

3.5. Khảo sát thông tin, nguyện vọng của học sinh lớp 10 (phiếu khảo sát); 

3.6.  ăng ký sổ liên lạc điện tử, đồng phục, vở viết,   K,... (theo nhu cầu). 

Rất mong các bậc cha mẹ học sinh lớp 10 năm học 2021-2022 đến dự đầy đủ, 

đúng giờ, thực hiện tốt 5K và các qui định về phòng chống dịch bệnh Covid-19           

để buổi họp đạt hiệu quả cao. 

 rân trọng! 
 

Nơi nhận: 

-  ăng website; 

- Lưu: VT. 

  .  IỆ      N  

  Ó  IỆ      N  

 

 

 

Lê  hị  hanh  hơ 
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