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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v Tra cứu kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10  

Năm học 2022-2023 

 

Trường Phổ thông Năng khiếu thông báo đến Quý phụ huynh và thí sinh kết quả 

phúc khảo, cách thức tra cứu kết quả phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và quy 

trình tiếp nhận hồ sơ nhập học đối với các thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển Trường 

Phổ thông Năng khiếu năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 

1. Cách tra cứu kết quả kỳ thi tuyển sinh 

Tất cả thí sinh tra cứu kết quả phúc khảo và kết quả trúng tuyển tại Cổng thông tin 

tra cứu tại đường dẫn sau: https://datastudio.google.com/reporting/0d7d0217-d311-429d-

bfda-c1be541bda6d hoặc quét mã QR code bên cạnh: 

2. Quy trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ nhập học 

Các thí sinh đạt kết quả trúng tuyển sau phúc khảo vào các lớp chuyên theo kết 

quả hiển thị trên Cổng thông tin tra cứu thực hiện việc nộp hồ sợ nhập học để chính thức 

là học sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu theo hướng dẫn như sau: 

2.1. Hồ sơ cần nộp: 

(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); 

(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). 



 

 

* Lưu ý:  

- Trường hợp thiếu Học bạ Trung học cơ sở (bản gốc), Cha/Mẹ học sinh/người 

giám hộ cần viết giấy cam đoan (theo mẫu của Trường PTNK) cam kết bổ sung đúng hạn 

và đóng học phí hết học kỳ I. 

- 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. 

2.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ 

- Thời gian: 02 ngày từ Thứ Ba 28/6/2022 đến Thứ Tư 29/6/2022  

+ Buổi sáng: 07 giờ 30 đến 11 giờ 00  

+ Buổi chiều: 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 

- Địa điểm: Cơ sở 1 Trường Phổ thông Năng khiếu (153 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường 9, Quận 5, TP.HCM)./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Phụ huynh và các Thí sinh (thông tin); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thị Thanh Mai 

 


