
          UBND HUYỆN CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-PGDĐT      Cần Giuộc, ngày     tháng  10  năm 2020

THÔNG BÁO
Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan văn bằng chứng chỉ 

Thực hiện theo Quyết định số 320/QĐ-GDĐT ngày 25/3/2020 của Trưởng Phòng Giáo 
dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (TNTHCS) 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thông báo đến 
Hiệu trưởng các trường có cấp Trung học cơ sở việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan 
văn bằng chứng chỉ (bằng tốt nghiệp trung học cơ sở) như sau:

1. Thời gian tiếp nhận giải quyết các thủ tục: Thứ năm hàng tuần
2. Hồ sơ cấp phát bằng tốt nghiệp THCS
a) Giấy giới thiệu của nhà trường cấp THCS, trong đó cung cấp các thông tin về văn 

bằng, chứng chỉ đã được cấp;
b) Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy 

tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;
c) Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật khi không trực tiếp đến nhận văn 

bằng, chứng chỉ.
3. Hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
a) Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS. 
b) Bằng tốt nghiệp THCS đề nghị chỉnh sửa. 
c) Trích lục hoặc quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân 

tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa bằng tốt nghiệp THCS do 
thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. 

d) Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp 
THCS do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai 
sinh quá hạn. 

đ) Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc 
giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp bằng tốt nghiệp THCS. 
Thông tin ghi trên các giấy tờ này phải phù hợp với đề nghị chỉnh sửa nội dung bằng 
tốt nghiệp THCS. 

 4. Hồ sơ đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
a) Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, trong đó cung cấp các 

thông tin về bằng tốt nghiệp THCS đã được cấp.
b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc căn 

cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra. 



c) Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc là 
người quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 19 của Quy chế (1) thì phải xuất trình giấy 
ủy quyền (đối với người được ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ với 
người được cấp bản chính bằng tốt nghiệp THCS. 

d) Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc 
gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi bản sao có chứng thực giấy tờ quy định kèm 
theo 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho Phòng 
GD&ĐT. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị thông báo đến học sinh và 
phụ huynh học sinh nắm, biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                TRƯỞNG PHÒNG
- Các trường trực thuộc; (tuyên truyền, thực hiện)
- Trung tâm VHTT&TT huyện (Nhờ tuyên truyền);
- Trưởng phòng, Phó TP; các CV;
- Trường PT có cấp THCS (T/h);
- Lưu: VT, QLVB.

                                                                                                                        Lương Bá Tuệ

(1) Những người sau đây có quyền yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc: 
1. Người được cấp bản chính bằng tốt nghiệp THCS. 
2. Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người được cấp bản chính bằng tốt 

nghiệp THCS. 
3. Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính bằng tốt 

nghiệp THCS trong trường hợp người đó đã chết. 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG...............................       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /GGT...      ......, ngày     tháng  10  năm 2020

GIẤY GIỚI THIỆU

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS….

Giới thiệu

Họ và tên học sinh: ...............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................

Nơi sinh: ...............................................................................................................

Giới tính:..................................................................................Dân tộc:…..…….

Năm tốt nghiệp: ....................................................................................................

Số hiệu bằng: ........................................................................................................

Số vào sổ gốc cấp văn bằng: ................................................................................

Xếp loại tốt nghiệp; ..............................................Hình thức đào tạo:…………..

Đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc để nhận Bằng tốt nghiệp THCS

Giấy giới thiệu có hiệu lực  kể từ ngày…../…./…. Đến ngày…../…./….

       Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- PGDĐT huyện;          (Ký, ghi rõ họ tên)
- Lưu VT./.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỈNH SỬA

BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc

Em tên: .................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................

Nơi sinh: ...............................................................................................................

Giới tính:..................................................................................Dân tộc:…..…….

Học sinh trường: ...................................................................................................

Năm tốt nghiệp: ....................................................................................................

Số hiệu bằng: ........................................................................................................

Số vào sổ gốc cấp văn bằng: ................................................................................

Xếp loại tốt nghiệp; ..............................................Hình thức đào tạo:…………..

Nay em làm bản đề nghị này kính gửi  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần 
Giuộc cho em được chỉnh sửa: ..........................................................................................

Lý do:......................................................................................................................

................................................................................................................................

Kính mong Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc xem xét./.

Người viết

(ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO

BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc

Em tên: .................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................

Nơi sinh: ...............................................................................................................

Giới tính:..................................................................................Dân tộc:…..…….

Học sinh trường: ...................................................................................................

Năm tốt nghiệp: ....................................................................................................

Số hiệu bằng: ........................................................................................................

Số vào sổ gốc cấp văn bằng: ................................................................................

Xếp loại tốt nghiệp; ..............................................Hình thức đào tạo:…………..

Nay em làm đơn này kính gửi  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc 
cho em được cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Lý do:...............................................................................................................
.........................................................................................................................

Kính mong Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc xem xét./.

Người viết

(ký, ghi rõ họ tên)


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-09T19:47:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lương Bá Tuệ<tuelb@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-10T11:46:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<gddtcangiuoc@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-10T11:46:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<gddtcangiuoc@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-10T11:46:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<gddtcangiuoc@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




