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THÔNG BÁO
Ve viÇc l-p danh sách Á nghË tiêm v¯c xin phông chông Covid-19
cho sinh viên An Giang dang theo hÍc ngoâi tinh

Cn

cur vào Thông báo cça So Giáo dåc và ào

dê nghË tiêm vác
danh
sách
dang theo hÍc ngoài tinh;

t¡o An Giang vê viÇc lap
xin phòng chóng Covid-19 cho sinh viên An Giang

Nhm chung tay thuc hiÇn công tác phòng chóng dich Covid-19 vàdê to
dieu kiÇn thu-n loi cho sinh viên An Giang yên tâm hÍc tâp ngoài tinh, Trrong
THPT Nguyen Công Trú thông báo dên sinh viên An Giang dang theo hÍc ngoai
tinh cu thê nhu sau:

I. Dôi turgng.
Cuu hoc sinh cça truòng THPT Nguyên Công Trú dang theo hÍe tai các

truong Dai hÍc, Cao dng ngoài tinh.
II. Thoi gian dng

ký.

- Tù ngày 06/10/2021 dên 15 giò 00 phút ngày 10/10/2021.

L u ý: Sau ngày 10/10/2021 Truong và Giáo viên chú nhiÇm khong nhân

thong tin dng ký tiêm vc
III. Cách thurc äng

-Cuu hoc sinh ng

TT

Ho1tên

xin phong chông

Covid-19).

ký.

kývói Giáo viên chç nhiÇm (Khôi 12) cû theo mu:

Truong dang theo

Noi o hiÇn nay

hoengoài tinh

tai An Giang

Tên truong

Tên tinh

Xa/phuong/
thË trân

Dien thoai

Email

Huyên

- Hô so minh chéng: chup ånh thè sinh viên ho·c thé thu viÇn, ho·c giáy
báo nh-p hÍe..... (dê minh chéng dang theo hÍc các truÝng Dai hÍc, Cao ng)
gui cho giáo viên chç nhiÇm K12 cü tông hop và luu trï hô so qua kênh zalo,

facebook..
Noi nhân:
- BGH;

kTAI U
E

TRUÖNG

HIgUTRUÖNG

- GVCN K12;
- Luu: VT.
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