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THÔNG BÁO

Về việc trả bằng tốt nghiệp THPT từ năm 2016 đến năm 2021
–––––––––––––––

I. HỌC SINH TỐT NGHIỆP NĂM 2021 (Sinh năm 2003)

1. Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp khoá thi ngày 5/7/2021

2. Thời gian và địa điểm trả bằng tốt nghiệp năm 2021

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 25/12/2021, trong giờ hành chính.

Địa điểm: Trường THPT số 3 Bảo Thắng (phòng Hành chính)

Địa chỉ: Km24 tổ dân phố số 1, TT Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

     3.  Yêu cầu về giấy tờ khi đến nhận bằng

- Khi đến nhận bằng tốt nghiệp của bản thân người học phải trình bản gốc
Chứng minh thư nhân dân (CMTND) hoặc Căn cước công dân (CCCD).

- Trường hợp nhận thay: Phải có giấy uỷ quyền của người được cấp bằng
cho người nhận thay, giấy uỷ quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Người được uỷ quyền nhận bằng phải trình giấy uỷ quyền và CMTND
hoặc CCCD cho người cấp phát bằng.

II. ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TỐT NGHIỆP CÁC NĂM TRƯỚC (Từ

2016 đến 2019)

1. Học sinh tốt nghiệp năm 2016

2. Học sinh tốt nghiệp năm 2017

3. Học sinh tốt nghiệp năm 2018

4. Học sinh tốt nghiệp năm 2019

Hiện nay nhà trường đã nhận lại số Bằng của học sinh tốt nghiệp từ năm
2016 đến nay của Sở GD&ĐT về trường để tiếp tục trả cho các em học sinh, thời
gian trả từ ngày 25/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.

Nhận được thông báo này đề nghị GVCN của các khoá trên thông báo học
sinh về trường  nhận bằng trong thời gian quy định.

Nơi nhận:

- Niêm yết tại Bảng tin;
- Đăng tải trên Website trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Cao Quý Đông
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