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THÔNG BÁO 
V/v nhận bằng TNTHPT 

Khóa thi  năm 2015- 2016 cho đến Khóa thi 2020- 2021 

 

 

Nhà trường thông báo cho các em học sinh đã TN từ khóa thi 2015- 2016 

đến khóa thi 2020- 2021. Khẩn trương nhận bằng TN tại phòng văn thư (có danh 

sách kèm theo). 

Việc cấp phát văn bằng Tốt nghiệp thực hiện theo Công văn số 419/QĐ-

SGD&ĐT ngày 21 tháng 5 năm 2020 Quyết định Ban hành Qui chế bảo quản, 

lưu giữ, sử dụng, cấp phát phôi, bằng TN THCS, bằng TN THPT và chứng chỉ 

của hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý của SGD&ĐT; 

Bằng TN chỉ phát trực tiếp cho người học. Khi đi lấy các em mang theo 

chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân. Trường hợp khác lấy hộ  

phải có chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân và giấy ủy quyền 

của người học, theo qui định của pháp luật). Nhà trường không phát văn bằng 

cho các trường hợp không có đủ giấy tờ theo qui định. 

Thời gian:  từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.  

Địa điểm: Phòng hành chính nhà trường.  

Các em học sinh đang học tại trường Thông báo hộ cho Nhà trường tới  

Anh, Chị của mình hoặc Anh, Chị mình biết đã TN khóa thi trên, đến nhận bằng 

TN tại trường đúng thời gian qui định./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND các xã, thị trấn ( nhờ thông báo hộ ); 

- CBGV,NV,HS; 

- Website; 

- Lưu: VT. 

 

  

KT. HIỆU TRƯỞNG              

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

         

Phạm Thanh Dương 
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