
 
 

THÔNG TIN 

Về việc tổ chức nhập học lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2022 
 

 

1. Thời gian nhập học 

Thứ Tư, sáng ngày 22/6/2022 (từ 7h30 đến 12h00) 

Từ 7h30 đến 9h00: thí sinh trúng tuyển hệ chuyên T.Anh 

Từ 9h00 đến 10h30: thí sinh trúng tuyển hệ không chuyên T.Anh 

Từ 10h30 đến 12h00: thí sinh trúng tuyển hệ chuyên T.Nga, T.Pháp, T.Trung, 

T.Đức, T.Nhật, T.Hàn Quốc 

2. Địa điểm nhập học 

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN  

(số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội). 

 3. Hồ sơ mang theo khi nhập học 

 Thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Chuyên Ngoại 

ngữ tại buổi nhập học. 

 Khi nhập học thí sinh cần mang theo: 

(1) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS;  

(2) Học bạ THCS (bản chính);  

(3) Bản sao công chứng giấy khai sinh;  

(4) Sơ yếu lí lịch có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 

phương hoặc thủ trưởng cơ quan nơi bố hoặc mẹ công tác;  

(5) Sổ tay Đoàn viên (nếu có);  

(6) 05 ảnh 4 x 6;  

(7) Các khoản tiền: 

- Học phí (nộp sau Lễ Khai giảng 01 tháng): 

• Hệ chuyên: 300.000đ/tháng  

(Thí sinh trúng tuyển vào hệ chuyên có học bổng sẽ nhận học bổng học kỳ 1 

năm học 2022-2023 trong lễ Khai giảng năm học 2022-2023 của Trường 

THPT Chuyên Ngoại ngữ) 

• Hệ không chuyên: 3.180.000đ/tháng  

- Bảo hiểm thân thể tự nguyện: 260.000đ/thí sinh 

- Bảo hiểm y tế: theo quy định của Nhà nước 

Lưu ý:  

1. Không nhận hồ sơ photo hoặc chuyển qua đường bưu điện. 



2. Nhà trường chỉ tổ chức nhập học và nhận hồ sơ trong 01 (một) ngày duy 

nhất. Học sinh không nhập học trong thời gian nêu trên được coi như từ 

chối nhập học. 

3. Học sinh có thể bổ sung các giấy tờ còn thiếu sau khi nhập học. 

4. Thông tin liên hệ 

Mọi thông tin xin liên hệ Văn phòng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, điện thoại: 

(024) 37549958. 

 

 

 


