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Số: 261/TB-THPTC-THĐ Phan Thiết, ngày 03 tháng 8 năm 2021 
         

THÔNG BÁO 

V/v phát Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời và hồ sơ cho học sinh 
  

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo thông báo đến toàn thể học sinh 

khối 12 năm học 2020-2021 (Khóa 26) về việc phát Giấy chứng nhận Tốt 

nghiệp THPT tạm thời và hồ sơ như sau: 

1. Các loại giấy tờ, hồ sơ học sinh được nhận: 

1.1. Học bạ cấp 3 (bản chính) 

1.2. Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời (bản chính). 

1.3. Giấy chứng nhận kết quả thi Tốt nghiệp THPT (bản chính). 

1.4. Giấy khai sinh (bản sao). 

1.5. Giấy chứng nhận Nghề phổ thông (bản chính) 

2. Thời gian nhận: Tính theo thời điểm học sinh đăng ký. 

Thời gian chuyển phát kể từ ngày Bưu điện nhận được hồ sơ từ Nhà 

trường: 

- Địa bàn Phan Thiết:    (3 + 1) ngày.  

- Huyện/Thị xã (trừ Phú Quý) :  (3 + 2) ngày. 

3. Hình thức chuyển phát 

Do thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Phan Thiết từ 00 giờ ngày 

02/8/2021 theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 16/CT-TTg nên Nhà trường sẽ chuyển 

phát nhanh đến địa chỉ nơi học sinh đăng ký theo yêu cầu. 

Học sinh có yêu cầu thì dùng email (do Trường cấp có tên miền @thd.vn) 

để vào đường link mà Trường đã gửi cho tất cả học sinh k26 (khối 12 năm học 

2020-2021) và đăng ký theo mẫu. Chú ý ghi đầy đủ thông tin người nhận: Họ và 

tên; địa chỉ số nhà; đường (nếu có); tổ/khu phố; xã/phường/thị trấn; 

huyện/TX/TP; số điện thoại liên hệ. 

* Cước phí theo quy định của Công ty Bưu điện (xem phụ lục đính kèm). 

4. Mọi phản ánh, vướng mắc (nếu có) phụ huynh hoặc học sinh vui lòng 

liên hệ Nhà trường theo số điện thoại 02523822584 (trong giờ hành chính); Học 

vụ (0889024135 - cô Thương); Văn phòng (0946225759 – thầy Minh). 
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Trân trọng thông báo./. 

 

 Nơi nhận: 
- Thông báo Website;  

- HT các PHT; 
- Lưu: VP, HV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Dương Đức Tuấn 
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Phụ lục 

Giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 

 

  


