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THÔNG BÁO 
V/v công nhận tốt nghiệp, phúc khảo bài thi kỳ thi TN THPT  

và trả hồ sơ cho học sinh 12 năm học 2020-2021 
 

Căn cứ Công văn số 1090/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 27/7/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn cấp giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời và phúc khảo bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

Trường THPT Trần Hưng Đạo xin thông báo cho học sinh 12 năm học 2020-2021 

với một số nội dung như sau:  

1. Công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

Có danh sách kèm theo, niêm yết ở bảng thông báo của nhà trường. 

2. Cấp Giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và hồ 

sơ 12 

- Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và trả hồ sơ 12 cho những học sinh có 

nguyện vọng rút hồ sơ để xét tuyển sinh Đại học từ ngày 28/7/2021 tại phòng Văn thư nhà 

trường. 

- Cấp Giấy chứng nhận kết quả thi từ ngày 09/8/2021 tại phòng Văn thư nhà trường 

(theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo). 

- Những học sinh không có nguyện vọng rút hồ sơ để xét tuyển sinh Đại học thì nhận 

Giấy chứng nhận kết quả thi, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và hồ sơ 12 cùng một lúc 

từ ngày 09/8/2021, theo từng lớp, thời gian cụ thể như sau:  

 

Stt Lớp Ngày nhận Buổi Thời gian Ghi chú 

1 12A1 09/8/2021 Sáng 7 giờ 30 – 10 giờ 30  

2 12A2 09/8/2021 Sáng 7 giờ 30 – 10 giờ 30  

3 12A3 09/8/2021 Chiều 14 giờ 00 – 16 giờ 30  

4 12A4 09/8/2021 Chiều 14 giờ 00 – 16 giờ 30  

5 12A5 10/8/2021 Sáng 7 giờ 30 – 10 giờ 30  

6 12A6 10/8/2021 Sáng 7 giờ 30 – 10 giờ 30  

7 12A7 10/8/2021 Chiều 14 giờ 00 – 16 giờ 30  

8 12A8 10/8/2021 Chiều 14 giờ 00 – 16 giờ 30  

9 12A9 11/8/2021 Sáng 7 giờ 30 – 10 giờ 30  

10 Tự do 11/8/2021 Sáng 7 giờ 30 – 10 giờ 30  

 

 



* Chú ý:  

Đề nghị học sinh hoặc phụ huynh học sinh khi đến trường nhận hồ sơ: 

- Phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với Thông 

điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế (cụ thể thực hiện tại trường: sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang và giữ khoảng cách 2m không tụ tập đông người tại một chỗ)  

- Đi đúng thời gian đã quy định, mang theo CMND hoặc CCCD và ký nhận sau khi 

đã nhận đủ các loại giấy tờ, hồ sơ 12. 

3. Phúc khảo bài thi 

- Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi phải làm đơn theo mẫu (nhận tại phòng 

Văn thư) và nộp cho Thầy Phạm Bá Nhật Minh hoặc Văn thư nhà trường trước ngày 

05/8/2021. 

- Thầy Phạm Bá Nhật Minh cập nhập đơn xin phúc khảo bài thi lên phầm mềm quản 

lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổng hợp thí sinh đăng ký phúc khảo bài thi nộp cho Sở 

Giáo dục và Đào tạo đúng theo quy định.  

Trên đây là thông báo về việc cấp giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời, trả hồ sơ 12 và phúc khảo bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 

Trường THPT Trần Hưng Đạo./. 

 

Nơi nhận:  

- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo); 

- TKHĐ, VP, HS (Thực hiện); 

- Lưu VT. 
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