
SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGHĨA HÀNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

         Nghĩa Hành, ngày 23 tháng 6 năm 2021 

THÔNG BÁO 

v/v Tặng sách giáo khoa cho học sinh lớp 10 năm học 2021-2022 

 

Kính gửi: - Quý bậc phụ huynh; 

- Học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2021-2022 

 Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2021-

2022 của trường THPT số 1 Nghĩa Hành thuộc diện gia đình chính sánh, hoàn cảnh 

khó khăn có Bộ sách giáo khoa lớp 10 giúp các em tham gia học tập đạt hiệu quả; 

Đồng thời giảm áp lực cho phụ huynh trong việc mua sắm sách, vở cho con, em vào 

đầu năm học mới. 

 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành tổ chức tặng sách giáo khoa cho các học sinh 

khối 10 năm học 2021-2022 để học tập cụ thể như sau: 

 1) Số lượng: 100 bộ (gồm tất cả các môn học) 

 2) Đối tượng: Học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2021-2022 thuộc diện gia 

đình chính sách, neo đơn hoặc có hoàn cảnh khó khăn. 

 3) Hình thức đăng ký:  

 - Theo hình thức trực tuyến từ 7h00 ngày 23/6/2021 đến 17h00 ngày 

26/6/2021 tại địa chỉ email: khoi10nh1@gmail.com (với mật khẩu 1462122nh1@). 

 - Nhắn tin qua zalo hoặc số điện thoại 0935953977 (gặp thầy Tuấn). 

 - Trường hợp không có điện thoại, zalo, email thì học sinh đến trường gặp 

trực tiếp cán bộ thư viện (cô Bùi Thị Na Sa) để được hướng dẫn, ký mượn. 

 4) Thời gian, địa điểm tổ chức phát tặng SGK:  

 - Thời gian: Dự kiến vào sáng thứ 5 ngày 01 tháng 7 năm 2021 từ 7h30 đến 

10h30 (sau khi tổng hợp chốt danh sách học sinh được nhận sách). 

 - Địa điểm: Phòng đọc thư viện trường THPT số 1 Nghĩa Hành. 

 Lưu ý: Khi đến trường nhận sách thì phụ huynh, học sinh phải nghiêm túc 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vấn đề phát sinh liên hệ với thầy 

Chu Anh Tuấn – Phó Hiệu trường qua số điện thoại 0935935977 để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- HT, Các PHT; 

- Giáo viên toàn trường; 

- Website trường, zalo khối 10;   

- Lưu: VT. 
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