
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 TRƯỜNG THPT THANH ĐA  
 ----------------------------------------------------------  

 Số: 154/TB-THPTTĐ Bình Thạnh, ngày 27 tháng 07 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT(tạm thời) và hồ sơ học bạ. 

 

 Căn cứ công văn số 2121/SGDĐT-KTKĐ ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chuyển phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

THPT tạm thời và hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; 

 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh, tăng cường công tác cải cách 

hành chính và phòng chống dịch bệnh COVID-19, Trường THPT Thanh Đa thông báo: 

            + Do đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, nên nhà trường sẽ không phát trực 

tiếp tại trường. Nhà trường sẽ triển khai việc chuyển phát và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp 

(tạm thời), hồ sơ, học bạ tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. Phụ huynh và học sinh có 

nhu cầu sử dụng dịch vụ, đăng ký qua tại trang thông tin điện tử của trường 

http://www.thptthanhda.edu.vn 

           + Thời gian đăng ký đến hết ngày 28/7/2021. 

    + Giá dịch vụ chuyển phát: 20.000đ ( do phụ huynh trả khi nhận tại nhà) 

   + Nhân viên bưu điện sẽ thu tiền trực tiếp khi phát.  

   + Các trường hợp học sinh khó khăn, liên hệ nhà trường để được tiếp nhận xem xét giải 

quyết: Địa chỉ email tiếp nhận thông tin lthgthien@gmail.com 

   + Học sinh chưa hoàn tất các khoản thu trong năm (danh sách gửi GVCN) phải hoàn tất cho 

nhà trường qua ngân hàng, như sau: 

            - Đơn vị thụ hưởng: Trường THPT Thanh Đa.   

                     - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Gia Định 

- Số tài khoản: 13510001861868 

- Nội dung: ghi rõ Họ và tên học sinh - Lớp (Ví dụ: Nguyễn Văn Anh - Lớp 12A10) 

            + Học sinh chưa nhận các khoản tiền nhà trường trả lại trong năm sẽ vào trường nhận trực 

tiếp tại Phòng Kế toán khi có thông báo. 

           + Thời gian hoàn tất các khoản thu trước ngày 30/07/2021./. 

 

             Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

                    - Các P.HT; 

           -  GVCN 12; 

                    - Kế toán, Thủ quĩ;      (đã ký) 

                    - NV CNTT-học vụ; 

                       - Lưu VT.      LÊ HỮU HÂN 

http://www.thptthanhda.edu.vn/

