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THÔNG BÁO 

Về việc phát bằng Tốt nghiệp trung học phổ thông 

Năm học 2019 - 2020 

 

Căn cứ Thông tư số 21/2019 TT-BGDĐT, ngày 29 tháng 1 năm 2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, 

bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ 

thống giáo dục quốc dân; 

Trường THPT Mai ThanhThế thông báo đến học sinh khối 12  năm học 2019 

-  2020 cụ thể như sau: 

Hiện nay nhà trường đã nhận bằng TNTHPT Quốc gia năm 2020, vì vậy nhà 

trường thông báo đến tất cả học sinh đã TNTHPT  năm 2020 đến trường THPT Mai 

Thanh Thế để nhận bằng tốt nghiệp THPT. 

 1. Thời gian  

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày Lễ Tết theo quy định).  

Buổi sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ. 

Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

2. Địa chỉ phátbằng 

- Đường Mai ThanhThế, Khóm 1,Phường, thị xã Ngã Năm, tỉnh SócTrăng. 

 - Liên hệ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả lời kết quả của trường THPT Mai 

Thanh Thế mọi chi tiết liên hệ cô Danh Thị Phương Thuý, số điện thoại 

0988466521. 

 3. Quy trình và thủ tục nhận bằng 

 3.1.Đối  với học sinh 

Bước 1: Học sinh liên hệ Văn thư trường, xuất trình giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời hoặc chứng minh nhân dân (CMND), (có họ tên, ngày tháng năm 

sinh của học sinh cần rút bằng tốt nghiệp). 
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Bước 2: Văn thư kiểm tra danh sách, đối chiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời hoặc chứng minh nhân dân (CMND), nếu hợp lệ cho học sinh ký nhận vào 

sổ cấp phát bằng. 

3.2. Đối với cha mẹ học sinh người giám hộ của học sinh 

Bước 1: CMHS hoặc người giám hộ liên hệ Văn thư trường, xuất trình chứng 

minh nhân dân (CMND), (có họ tên, ngày tháng năm sinh của học sinh cần rút bằng 

tốt nghiệp trùng với hộ khẩu).Trình giấy Uỷ quyền hợp pháp có xác nhận của cấp có 

thẩm quyền;  sổ hộ khẩu cùng chung với học sinh. 

Bước 2: Văn thư kiểm tra danh sách, đối chiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp 

nếu hợp lệ cho CMHS hoặc người giám hộ ký nhận vào sổ cấp phát bằng. 

Trường Mai ThanhThế tỉnh Sóc Trăng xin thông báo đến các cá nhân, tổ chức 

biết thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở GD & ĐT (để báo cáo) 

- Các Phó Hiệu trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các Tổ trưởng chuyên môn (để thực hiện); 

- Các Đoàn thể (để phối hợp); 

- Đăng website trường (để công báo) 

- Hội CMHS trường (để phối hợp thực hiện) 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Ngô Quyền 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-03-17T22:25:55+0700
	Việt Nam
	Trần Ngô Quyền<tnquyen@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




