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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU 

 

Số:     138/TB - PTNK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về quy trình và thủ tục nhập học đối với học sinh trúng tuyển lớp 10 

Năm học 2022 - 2023 
 

Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG-HCM thông báo đến toàn thể thí sinh có kết quả 

trúng tuyển lớp 10 năm học 2022 – 2023 các quy trình và thủ tục nhập học với nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Quy trình nộp hồ sơ nhập học 

1.1. Thông tin chung 

- Tất cả thí sinh có kết quả trúng tuyển vào lớp 10 bắt buộc phải thực hiện thủ tục nhập 

học dưới đây để được chính thức công nhận là học sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu. 

- Thời gian Nhà trường nhận hồ sơ chỉ trong 03 ngày, từ thứ 2 (27/6/2022) đến thứ 4 

(29/6/2022), theo khung thời gian như sau: 

+ Buổi sáng: 07 giờ 30 đến 11 giờ 00  

+ Buổi chiều: 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: Cơ sở 1 Trường Phổ thông Năng khiếu (153 

Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP.HCM). 

- Nhà trường chỉ nhận hồ sơ khi người nộp là thí sinh hoặc Cha/Mẹ ruột hoặc là Người 

giám hộ của thí sinh (sau đây gọi chung là người nộp hồ sơ). 

1.2. Hồ sơ cần nộp: xếp theo thứ tự từ trên xuống các hồ sơ sau: 

(1) Lý lịch học sinh (tải mẫu tại: www.ptnk.edu.vn hoặc nhận tại Trường PTNK); 

(2) Học bạ Trung học cơ sở (bản gốc). Trường hợp thiếu Học bạ Trung học cơ sở (bản 

gốc), người nộp hồ sơ cần viết giấy cam đoan (theo mẫu được cung cấp tại bàn nộp hồ sơ) cam 

kết bổ sung đúng hạn và đóng học phí hết học kỳ I. 

(3) Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản sao y có chứng thực); 

(4) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (tạm thời) năm 2022 (bản chính); 

(5) Giấy báo dự thi Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT, Khóa ngày 11, 12/6/2022 của 

SGDĐT TPHCM đối với học sinh học THCS tại TP.HCM (bản photo); 

(6) Thẻ Bảo hiểm y tế (bản photo hoặc bản in từ VSSID). 
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1.3. Quy trình nộp hồ sơ 

- Bước 1: Người nộp hồ sơ liên hệ Bàn hướng dẫn (sảnh nhà A) để nhận mẫu Sơ yếu lý 

lịch học sinh (hoặc có thể tự in và điền trước theo mẫu tại website trường), được hướng dẫn về 

hồ sơ nhập học và các khoản tiền cần đóng đầu năm học; 

- Bước 2: Người nộp hồ sơ đến khu vực đóng học phí và các khoản thu đầu năm học theo 

hướng dẫn của bộ phận điều phối (xem chi tiết số tiền tại mục số 2); 

- Bước 3: Sau khi hoàn tất đóng tiền, người nộp hồ sơ di chuyển đến khu vực nộp hồ 

nhập học theo vị trí bàn tương ứng với lớp như sau: 

Lớp chuyên 

Toán Tin Lý Hóa Sinh Anh Văn KHTN KHXH 

Bàn số 

3 

Bàn số 

4 

Bàn số 

5 

Bàn số 

6 

Bàn số 

7 + 8 

Bàn số 

9 

Bước 4: Người nộp hồ sơ đến khu vực đăng ký mua đồng phục (gồm quần áo thể 

dục, quần tây và áo sơ mi). 

Lưu ý: Trường hợp rút lại hồ sơ nhập học, Cha/Mẹ học sinh cần xuất trình giấy khai 

sinh (của học sinh), Căn cước công dân (của Cha/Mẹ) và viết đơn xin rút hồ sơ (theo mẫu của 

Trường PTNK), nhà trường giữ lại khoản lệ phí 500.000 đồng. 

2. Học phí và các khoản thu đầu năm học: 

- Học phí tháng đầu tiên: 1.300.000 đồng/học sinh.  

- Các khoản bắt buộc đầu năm học: 1.034.000đ/học sinh/1 năm học, cụ thể gồm: 

Chụp hình thẻ, phù hiệu, học bạ, thẻ học sinh …200.000 đồng/học sinh/năm học 

Bảo hiểm y tế 564.000 đồng/học sinh/năm học 

Bảo hiểm tai nạn 30.000 đồng/học sinh/năm học 

Sổ liên lạc điện tử   60.000 đồng/học sinh/năm học 

Hệ thống học tập điện tử 180.000 đồng/học sinh/năm học 

Tổng cộng: 2.334.000 đồng/học sinh 

Lưu ý:  

+ Học sinh thuộc diện chính sách cần nộp các minh chứng khi nộp hồ sơ nhập học để 

nhà trường rà soát và giải quyết theo quy định (sau khi nhà trường hoàn tất công tác nhập học). 

+ Tất cả thí sinh phải hoàn tất việc nộp số tiền trên để hoàn tất quy trình nhập học. 
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3. Thông tin về một số khoản thu dịch vụ khác vào đầu năm học 2022 – 2023: 

3.1. Khoản thu áp dụng riêng đối với các lớp chuyên lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ và Khoa học xã hội: 

- Tiền ăn trưa và nước uống: 710.000 đồng/học sinh/tháng (thu 8 tháng/1 năm 

học), trong đó bao gồm: 

 Tiền ăn (30.000đ/suất x 22 suất/học sinh/tháng):  660.000 đồng/học sinh/tháng 

 Tiền nước uống (loại nước Lavie bình 20 lít):  50.000 đồng/học sinh/tháng 

- Tiền xe đưa rước tùy theo loại xe và tuyến đường (thu 8 tháng/1 năm học), chỉ 

áp dụng đối với học sinh có nguyện vọng đăng ký dịch vụ xe đưa rước: 

 Xe 16 chỗ: 1.600.000 đồng/học sinh/tháng  

 Trường hợp xe 16 chỗ ở TP.HCM có cự li dưới 10 km: 800.000 đồng/học sinh/tháng 

 Xe 45 chỗ:  1.100.000 đồng/học sinh/tháng 

3.2. Thông tin về Ký túc xá 

Học sinh có nguyện vọng ở Ký túc xá cần cung cấp thông tin tại ngày làm thủ tục nhập 

học để Nhà trường nắm bắt nhu cầu, sau đó sẽ có thông báo cụ thể sau về việc đăng ký chính thức. 

- Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: trong khuôn viên Khu 

đô thị ĐHQG-HCM, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương) 

 Phòng 8 học sinh, không có máy lạnh: 140.000 đồng/học sinh/tháng  

 Phòng 6 học sinh, không có máy lạnh: 190.000 đồng/tháng 

 Phòng 4 học sinh không có máy lạnh: 350.000 đồng/tháng 

 Phòng 4 học sinh có  máy lạnh: 580.000 đồng/tháng.  

 Học sinh đóng tiền theo năm học. 

- Ký túc xá Đại học Bách khoa (497 Hòa Hảo, Phường 7, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh) 

Phòng ở tối đa 6 học sinh: 6.000.000 đồng/tháng (chưa tính tiền điện, nước), có máy 

lạnh, tủ lạnh, máy giặt và có người phục vụ phòng. Học sinh đóng tiền theo năm học. 

3.3. Các chi phí khác: 

Các chi phí liên quan đến đồng phục (bắt buộc học sinh phải có) và các hoạt động 

ngoại khóa khác sẽ được thông tin cụ thể trong buổi họp phụ huynh đầu năm. 

 
 
 
Nơi nhận: 
- Phụ huynh và các Thí sinh (thông tin); 
- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 Nguyễn Thị Thanh Mai 

 


