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UBND HUYỆN LÝ NHÂN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /PGDĐT-THCS 
V/v hướng dẫn tổng kết, đánh giá xếp loại, 

xét tốt nghiệp THCS; kiểm tra hồ sơ GDTX, 

văn thư lưu trữ năm học 2019-2020 

 

Lý Nhân, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

    - Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện; 

    - Hiệu trưởng trường TH&THCS Nhân Mỹ 

Căn cứ Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS ban hành kèm theo 

Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ GDĐT;  

Căn cứ Công văn số 1461/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2019 của Bộ 

GDĐT về việc xét tốt nghiệp học sinh mô hình trường học mới; 

Thực hiện Công văn số 1688/SGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2019 của Sở 

GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáọ dục trung học năm học 2019-2020, 

Công văn số 374/SGDĐT-GDTrH ngày 06/5/2020 về việc thực hiện điều chỉnh 

kế họạch thời gian học kỳ II năm học 2019-2020; Công văn số 391/SGDĐT- 

GDTrH ngày 08/5/2020 của Sở GDĐT về việc điều chỉnh mốc thời gian và các 

công việc chính của cấp THCS, THPT học kỳ II năm học 2019-2020; Công văn 

số 398/SGDĐT-GDTrH ngày 12/5/2020 của Sở GDĐT Hà Nam về việc xét tốt 

nghiệp THCS năm học 2019-2020 và Kế hoạch năm học 2019-2020, Phòng 

GDĐT Lý Nhân hướng dẫn các trường THCS và trường TH&THCS Nhân Mỹ  

tổng kết, đánh giá xếp loại và xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 với nội 

dung cụ thể sau: 

I. Yêu cầu 

- Tổng kết, đánh giá xếp loại học sinh và xét lên lớp đảm bảo chính 

xác, công bằng, khách quan; kết quả đánh giá xếp loại học sinh, xét lên lớp 

và xét công nhận tốt nghiệp THCS phản ánh khách quan kết quả học tập và 

rèn luyện của học sinh. 

- Tổ chức rà soát, đối khớp thông tin học sinh trên các giấy tờ, hồ sơ 

nghiêm túc, trách nhiệm, tránh sai sót. Chuẩn bị tốt các điều kiện về hồ sơ, cơ sở 

vật chất phục vụ cho xét tốt nghiệp. Triển khai xét công nhận tốt nghiệp đúng 

quy chế và hướng dẫn của Sở, Phòng GDĐT. 

- Chấp hành đúng thời gian quy định, góp phần nâng cao chất lượng công 

tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT. 
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- Cung cấp thông tin trung thực để điều chỉnh quá trình dạy học ở cấp 

THCS. 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Thực hiện kế hoạch thời gian, đánh giá, xếp loại và xét lên lớp 

1.1. Kế hoạch thời gian: Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng 

dạy và học tập) trước ngày 11/7/2020. 

1.2. Đánh giá, xếp loại học sinh và xét lên lớp 

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và 

THPT theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011; Công văn số 

4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015; Công văn số 1392/BGDĐT-GDTrH 

ngày 05/4/2017 của Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn  hiện hành. 

- Thực hiện việc xét lên lớp, thi lại, rèn luyện theo quy chế, công khai kết 

quả học tập và rèn luyện cho học sinh trước khi học sinh nghỉ hè. 

- Hoàn thành học bạ cho học sinh lớp 9 xong trước ngày 04/7/2020.  

- Hoàn thiện hồ sơ, sổ sách nhà trường, hồ sơ sổ sách chuyên môn theo 

các văn bản hướng dẫn và quy định của Ngành. 

2. Xét tốt nghiệp THCS 

2.1. Về học lực và hạnh kiểm 

- Đối với học sinh không học theo mô hình THM:  

Tiêu chuẩn về học lực, hạnh kiểm được đánh giá theo Thông tư số 

58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế đánh 

giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; Công 

văn số 353/SGDĐT-GDTrH ngày 28/4/2020 của Sở GDĐT Hà Nam về việc 

hướng dẫn thực hiện kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020 đối với 

giáo dục trung học. 

- Đối với học sinh học theo mô hình THM:  

Việc đánh giá, xếp loại học sinh thực hiện theo Công văn số 447/SGDĐT- 

GDTrH ngày 10/4/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá học sinh 

THCS theo mô hình THM từ năm học 2016-2017. 

Việc chuyển đổi học lực và hạnh kiểm để xét tốt nghiệp THCS, thực hiện 

như năm học trước (Công văn 555/SGDĐT-GDTrH ngày 11/4/2019 của Sở 

GDĐT Hà Nam). 

2.2. Tổ chức cho học sinh đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS 

- Đối với học sinh đang học lớp 9 năm học 2019-2020: Nhà trường 

hướng dẫn học sinh cách ghi các thông tin trên “Phiếu đăng ký dự xét công 

nhận tốt nghiệp” và hoàn thành các thủ tục hồ sơ khác có liên quan tới việc 

xét tốt nghiệp THCS. 
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- Những người đã học hết chương trình giáo dục THCS nhưng chưa được 

công nhận tốt nghiệp THCS từ các năm học trước: Thực hiện quy định tại mục 

2, Điều 7, Chương 2 của Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 

của Bộ GDĐT. 

- Đối với những học sinh không đủ điều kiện tham dự xét công nhận tốt 

nghiệp, nhà trường thông báo công khai cho gia đình và học sinh biết trước 15 

ngày kể từ khi Hội đồng thực hiện việc xét công nhận tốt nghiệp THCS. 

 2.3. Lập hồ sơ cho học sinh dự xét tốt nghiệp 

Thực hiện theo Quy định tại Điều 5, Chương 2 của Quyết định số 

11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ GDĐT.  

- Nội dung dữ liệu tốt nghiệp của học sinh thực hiện theo Công văn số 

4367/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 của Bộ GDĐT về hướng dẫn một số nội dung 

về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông; họ, đệm, tên, giới tính, dân tộc, 

nơi sinh, ngày tháng năm sinh, ghi theo giấy khai sinh bản chính. 

- Những vấn đề còn sai sót về hồ sơ của học sinh, Hiệu trưởng các trường 

THCS chủ động phối hợp với các trường Tiểu học trên địa bàn xã, thị trấn yêu 

cầu gia đình học sinh hoàn thiện. Tổng hợp báo cáo bằng văn bản về Phòng 

GDĐT trước ngày 04/7/2020 (đ/c Hằng nhận). 

2.4. Sử dụng phần mềm quản lý xét tốt nghiệp THCS 

2.4.1. Quy trình nhập dữ liệu xét tốt nghiệp 

 Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS và trường 

TH&THCS Nhân Mỹ chọn cử cán bộ, giáo viên sử dụng thành thạo máy tính, 

nắm vững nghiệp vụ để nhập dữ liệu hồ sơ học sinh đăng ký dự xét tốt nghiệp 

năm học 2019-2020 vào Tệp dữ liệu xét tốt nghiệp THCS (Theo tệp đính kèm, 

thực hiện như năm học 2018-2019). Quy trình nhập dữ liệu vào phần mềm xét 

tốt nghiệp thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Các trường, kiểm tra, đối khớp các thông tin ghi trên phiếu 

đăng ký dự xét của học sinh với Giấy khai sinh bản chính, sổ gọi tên ghi điểm, 

học bạ và các hồ sơ khác có liên quan của học sinh. 

- Bước 2: Các trường, dùng phiếu đăng ký dự xét tốt nghiệp để nhập dữ 

liệu học sinh đăng ký dự xét tốt nghiệp năm học 2019-2020 vào Tệp dữ liệu xét 

tốt nghiệp THCS (gửi kèm). 

- Bước 3: Các trường, kiểm tra tính đối khớp dữ liệu đã nhập trong Tệp 

dữ liệu xét tốt nghiệp THCS trước khi gửi về Phòng GDDT. 

- Bước 4: Phòng GDĐT in Danh sách kiểm dò lần 1 từ phần mềm quản lý 

tốt nghiệp gửi lại các trường rà soát kiểm tra lại dữ liệu. 

- Bước 5: Các trường, dùng Danh sách kiểm dò lần 1, kiểm tra, đối khớp 

các thông tin ghi trên phiếu đăng ký dự xét tốt nghiệp, các hồ sơ liên quan của 

học. Gửi biên bản kiểm tra, báo cáo những trường hợp phải chỉnh sửa lại thông 



 4 

tin (nếu có) về Phòng GDĐT trước khi nhận các hồ sơ, biểu mẫu để xét tốt 

nghiệp. 

- Bước 6: Phòng GDĐT, cập nhật lại dữ liệu sau lần kiểm dò lần 1 (nếu 

còn sai sót theo đề nghị của các trường) và in các danh sách, biểu mẫu gửi các 

Hội đồng xét tốt nghiệp; 

- Bước 7: Các trường, tổ chức xét tốt nghiệp theo các văn bản hiện hành, 

đề nghị Phòng GDĐT điều chỉnh lại dữ liệu nếu phát hiện sai sót (nếu có). 

- Bước 8: Phòng GDĐT, điều chỉnh lại thông tin của học sinh trong dữ 

liệu phần mềm xét tốt nghiệp THCS (nếu có sai sót theo đề nghị của các Hội 

đồng xét tốt nghiệp), ra quyết định công nhận kết quả xét tốt nghiệp. 

*) In hồ sơ cho các Hội đồng xét tốt nghiệp THCS gồm:  

+ Danh sách học sinh được đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS (3 bản). 

+ Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS (3 bản). 

+ Danh sách học sinh không được công nhận tốt nghiệp THCS (3 bản). 

+ Danh sách học sinh của các năm học trước đăng ký dự xét tại Hội đồng 

(nếu có -3 bản) 

2.4.2. Quản lý kết quả xét tốt nghiệp và phần mềm tốt nghiệp 

- Hồ sơ, kết quả của Hội đồng xét tốt nghiệp THCS được lưu trữ lâu dài 

tại trường. 

- Phần mềm xét tốt nghiệp và dữ liệu quản lý xét tốt nghiệp sau mỗi năm 

học được sao vào đĩa CD bảo quản lưu trữ lâu dài cùng hồ sơ tốt nghiệp tại 

trường theo quy định của Bộ GDĐT. 

III. LỊCH THỰC HIỆN 

1. Ngày 15/6/2020 (thứ Hai): Các trường gửi dự thảo Quyết định thành lập 

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 qua hòm thư điện tử 

nvhang67pgd.ln@hanam.edu.vn (theo mẫu gửi kèm). 

2. Từ ngày 17/6/2020 đến ngày 18/6/2020: Các trường hướng dẫn và cho 

học sinh làm Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp.   

3. Từ ngày 19/6/2020 đến ngày 20/6/2020: Các trường tiến hành kiểm tra, 

đối chiếu hồ sơ của học sinh với Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp và hoàn thiện việc 

nhập dữ liệu vào Tệp dữ liệu xét tốt nghiệp (nhập theo lớp). Sau khi nhập dữ 

liệu xong, in gửi lại giáo viên chủ nhiệm để cùng học sinh của lớp rà soát lại. 

4. Ngày 24/6/2020 (thứ Tư): 

- Các trường THCS gửi Tệp dữ liệu xét tốt nghiệp về Phòng GDĐT qua 

hòm thư điện tử nvhang67pgd.ln@hanam.edu.vn trước 11h00 (Chỉ nhận qua 

email, không nhận qua USB hoặc đĩa CD). 

- Từ 7h30: kiểm tra hồ sơ học sinh dự xét tốt nghiệp, hồ sơ Giáo dục thường 

xuyên, hồ sơ Văn thư-Lưu trữ của các trường THCS tại Hội trường, Phòng GDĐT 

(lịch Công văn thay triệu tập). 

mailto:nvhang67pgd.ln@hanam.edu.vn
mailto:nvhang67pgd.ln@hanam.edu.vn


 5 

4.2.1. Nội dung kiểm tra 

a. Hồ sơ học sinh dự xét tốt nghiệp 

- Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp năm 2020 có xác nhận của nhà trường; 

- Sổ ghi đầu bài khối 9 năm học 2019-2020; 

- Sổ gọi tên, ghi điểm lớp 9 năm học 2019-2020; 

- Bản chính học bạ của học sinh dự xét tốt nghiệp năm học 2019-2020; 

- Giấy khai sinh bản sao hoặc bản chính photo công chứng; 

- Các loại hồ sơ khác có liên quan (nếu có). 

(hồ sơ mỗi loại được xếp theo đơn vị lớp) 

b. Hồ sơ Giáo dục thường xuyên 

* Hồ sơ công tác xóa mù chữ, Bổ túc văn hóa 

- Công tác xóa mù chữ, chống mù chữ (tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2020) 

+ Bảng thống kê đối tượng trong độ tuổi; 

+ Danh sách đối tượng mù chữ ( nếu có); 

+ Kế hoạch xóa mù chữ ( nếu có ) 

- Công tác GDTX cấp THCS: 

+ Sổ gọi tên ghi điểm năm học 2019-2020; 

+ Học bạ học viên GDTX THCS năm học 2019-2020; 

+ Các hồ sơ khác của học viên bổ túc THCS (Giấy khai sinh, Giấy xác 

nhận hoàn thành chương trình Tiểu học, đơn xin học, … ); 

+ Kế hoạch GDTX năm học 2019-2020; 

+ Các văn bản về hướng dẫn, đánh giá xếp loại học viên bổ túc văn hóa. 

* Trung tâm HTCĐ 

 - Hồ sơ theo dõi, quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm HTCĐ 

 - Hồ sơ của Trung tâm HTCĐ 

+ Hồ sơ các buổi dạy nghề, sinh hoạt chuyên đề tại Trung tâm HTCĐ (sổ 

điều tra, khảo sát nhu cầu học tập của người dân; báo cáo đăng ký thực các 

chuyên đề của mỗi tháng, danh sách người dân tham gia các chuyên đề ...); 

+ Hồ sơ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019; 

+ Báo cáo tự đánh giá, xếp loại hoạt động Trung tâm HTCĐ năm học 

2019–2020 (theo Hướng dẫn tại Công văn 356/SGDĐT-GDTX ngày 01/4/2015 

của Sở GDĐT); 

+ Kế hoạch hoạt động của Trung tâm HTCĐ năm 2019-2020; 

+ Sổ theo dõi các hoạt động của trung tâm HTCĐ; 

+ Hồ sơ, văn bản về xây dựng xã hội học tập; 

+ Các Văn bản lưu của TT HTCĐ. 
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* Hồ sơ nộp về Phòng GDĐT 

+ Bản tự đánh giá, xếp loại hoạt động Trung tâm HTCĐ năm học 2019-

2020 (nộp 02 bộ, theo Hướng dẫn tại Công văn số 356/SGDĐT-GDTX ngày 

01/4/2015 của Sở GDĐT ); 

+ Tổng hợp kết quả GDTX, xếp loại học viên GDTX cấp THCS năm học 

2019-2020 (thực hiện theo mẫu - biểu số 1, biểu số 3). 

+ Danh sách học sinh lớp 9, năm học 2019-2020 (theo mẫu ). 

+ Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 (các biểu mẫu đ/c Tú gửi sau). 

c. Hồ sơ Văn thư-Lưu trữ (từ tháng 06/2019 đến tháng 6/2020) 

- Quy chế về công tác Văn thư-Lưu trữ; Kế hoạch về công tác Văn thư-

Lưu trữ năm 2020 

- Sổ đăng ký công văn đi, đến. 

- Tập lưu Công văn đi, đến. 

4.2.2. Thành phần kiểm tra 

- Phòng GDĐT: Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng GDĐT;   

- Cán bộ cốt cán chuyên môn của ngành (có triệu tập riêng). 

- Trường được kiểm tra: Hiệu trưởng, 01 Tổ trưởng chuyên môn và nhân 

viên hành chính (trường hợp đặc biệt Hiệu trưởng không đi được, báo cáo 

Phòng GDĐT và được cử Phó Hiệu trưởng đi thay). 

4.2.3. Lịch kiểm tra 

- Từ 7h30-11h30: Kiểm tra hồ sơ các trường theo thứ tự: THCS Nam Cao, 

Vĩnh Trụ, Văn Lý, Hợp Lý, Chính Lý, Công Lý, Nguyên Lý, Nhân Nghĩa, Nhân 

Bình, Xuân Khê, Đức Lý, Nhân Khang (12 trường); 

- Từ 14h00-17h00: Kiểm tra hồ sơ các trường còn lại theo thứ tự: Nhân 

Chính, Đồng Lý, Bắc Lý, Nhân Mỹ, Tiến Thắng, Hòa Hậu, Phú Phúc, Nhân 

Thịnh, Nhân Hưng, Nhân Đạo, Đạo Lý, Chân Lý (12 trường). 

5. Ngày 26/6/2020 (thứ Sáu): Từ 14h30 đến 17h00 các trường nhận Danh 

sách kiểm dò dữ liệu học sinh đăng ký xét tốt nghiệp THCS lần 1 tại Phòng GDĐT. 

6. Từ ngày 27/6 đến ngày 29/6/2020 các trường tổ chức rà soát, đối khớp các 

thông tin học sinh đăng ký xét tốt nghiệp của đơn vị trên Danh sách kiểm dò với các 

hồ sơ có liên quan (giấy khai sinh bản chính, học bạ, sổ điểm, giấy tờ ưu tiên, khuyến 

khích,....). 

7. Ngày 30/6/2020 (thứ Ba): Từ 14h00 đến 15h00 các trường nộp lại Danh 

sách kiểm dò dữ liệu học sinh đăng ký xét tốt nghiệp THCS lần 1, biên bản kiểm tra 

rà soát, đề nghị sửa dữ liệu (nếu có) về Phòng GDĐT (Đồng chí Hằng nhận). 
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8. Ngày 03/7/2020 (thứ Sáu): Từ 15h00 đến 16h30 các trường nhận 

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2020, hồ sơ 

và các danh sách, biểu mẫu phục vụ cho Hội đồng xét tốt nghiệp làm việc. 

9. Ngày 04/7/2020 (thứ Bẩy): Các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS 

năm 2020 làm việc. 

- Buổi sáng: Từ 7h00-11h30: Sắp xếp, kiểm tra, rà soát, đối khớp dữ liệu 

của hồ sơ học sinh, điều kiện dự xét của thí sinh, cơ sở vật chất phục vụ Hội 

đồng xét tốt nghiệp của trường. 

- Buổi chiều: Từ 13h30-17h00 Hội đồng tổ chức xét, đề nghị công nhận 

tốt nghiệp theo qui chế, hoàn thiện hồ sơ của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp. 

10. Ngày 06/7/2020 (thứ Hai): Từ 7h30 đến 11h30 các trường nộp hồ sơ 

về Phòng GDĐT (đồng chí Hằng nhận) gồm : 

- Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp do Chủ tịch Hội đồng ký (01 bản); 

- Biên bản xét công nhận tốt nghiệp (01 bản); 

- Danh sách học sinh được đề nghị công nhận tốt nghiệp (01 bản/trường); 

- Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp (03 bản/trường); 

- Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp (01 bản); 

- Quyết toán chi tại các Hội đồng xét công nhận  tốt nghiệp (01 bản). 

11. Từ ngày 07/7/2020 (thứ Ba) đến ngày 08/7/2020: Phòng GDĐT hoàn 

thiện các thủ tục hồ sơ theo quy định của Hội đồng xét công nhận TNTHCS. In 

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh; 

12. Ngày 08/7/2020 (thứ Tư): Từ 14h00 đến 17h00 các trường cử người về 

Phòng GDĐT nhận: 

- Quyết định công nhận tốt nghiệp và các hồ sơ của Hội đồng xét tốt 

nghiệp đã được Phòng GDĐT phê duyệt. 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 

13. Ngày 09/7/2020 (thứ Năm): Các trường tổ chức phát giấy chứng nhận 

Tốt nghiệp THCS cho học sinh. 

14. Từ ngày 10/7/2020: Phòng GDĐT tổng hợp và báo cáo kết quả xét tốt 

nghiệp, Quyết định công nhận tốt nghiệp và danh sách học sinh được công nhận 

tốt nhiệp năm học 2019-2020 về Sở GDĐT Hà Nam theo quy định. 

IV. KINH PHÍ CHI PHỤC VỤ CHO XÉT TỐT NGHIỆP THCS 

1. Qui định chung 

- Kinh phí chi phục vụ tại các Hội đồng xét tốt nghiệp THCS được trích 

từ quỹ học phí của các đơn vị và được quản lý, thanh quyết toán theo chế độ tài 

chính hiện hành. Các trường không được thu lệ phí xét tốt nghiệp và bất kỳ 

khoản nào khác để phục vụ cho việc xét tốt nghiệp. 
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- Học sinh được công nhận tốt nghiệp phải mua 01 phôi bằng bản chính 

và 02 phôi bằng bản sao bằng tốt nghiệp; 

2. Các khoản chi tại các Hội đồng xét tốt nghiệp THCS 

2.1. Chế độ chi bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên và phục vụ làm nhiệm vụ 

xét tốt nghiệp THCS vận dụng theo Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 

05/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định nội dung, mức chi thực 

hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi phổ thông, cụ thể như sau: 

- Chủ tịch Hội đồng: 100.000 đồng/ngày/người;  

- Phó chủ tịch Hội đồng: 90.000 đồng/ngày/người; 

- Thư ký và các uỷ viên (theo Quyết định): 80.000 đồng/ngày/người; 

- Bảo vệ, y tế, phục vụ (03 người/Hội đồng): 40.000 đồng/ngày/người;  

- Tiền nước uống, điện, VPP cho Hội đồng duyệt: 50.000 đồng/ngày; 

- Tiền làm hồ sơ học sinh dự xét: 500 đồng/học sinh dự xét. 

2.2. Chi mua văn phòng phẩm, tiền in danh sách kiểm dò, hồ sơ, biểu 

mẫu, phiếu đăng ký dự xét tốt nghiệp; giấy chứng nhận tốt nghiệp; nhập dữ liệu 

tốt nghiệp; công tác kiểm tra, kiểm duyệt,… số tiền là 2.500 đồng/học sinh dự 

xét  được trích nộp từ quỹ học phí của nhà trường (đồng chí Hiền nhận). 

3. Các khoản chi phục vụ trực tiếp cho học sinh được công nhận tốt 

nghiệp THCS, năm học 2019-2020 gồm: Tiền mua phôi bản chính, bản sao 

bằng Tốt nghiệp; in ấn, hoàn thiện, cấp phát là 10.000 đồng/bản. Mỗi học sinh 

01 bản chính và 02 bản sao (đồng chí Hiền nhận). 

Trên đây là những nội dung cơ bản hướng dẫn triển khai việc tổng kết, 

đánh giá xếp loại và xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020, Phòng 

GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS và trường TH&THCS Nhân Mỹ 

tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng lịch. Trong quá trình tổ chức thực hiện có 

vấn đề phát sinh, vướng mắc các trường báo cáo kịp thời về Phòng GDĐT (đồng 

chí Hằng nhận) để được tư vấn, hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận:                                                               
 - Trưởng phòng (để báo cáo); 

 - Lãnh đạo Phòng (để phối hợp chỉ đạo); 

 - Như Kính gửi: (để thực hiện); 

 - Bộ phận THCS, GDTX, VT-LT, KHTV (để p/hợp t.hiện); 

 - Lưu: VT, THCS. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến 
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