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THÔNG BÁO 

Về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và các hồ sơ 

học sinh phục vụ công tác tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2020 
 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Trường 

Trung học phổ thông (THPT) Liên Chiểu thông báo đến phụ huynh và học sinh 

khối 12 năm học 2019-2020 một số nội dung cụ thể như sau: 

Nhà trường sẽ tiến hành trả hồ sơ học sinh và Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

THPT tạm thời năm 2020 cho học sinh khối 12 năm học 2019-2020. 

1. Thời gian, địa điểm:  

a) Địa điểm: Trường THPT Liên Chiểu. Địa chỉ: số 02, Đường Trần Tấn, 

phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

b) Thời gian: 

- Lớp 12/1: Từ 8h00 đến 9h30 ngày 21/09/2020 tại sảnh khu 3 tầng. 

- Lớp 12/2: Từ 8h00 đến 9h30 ngày 21/09/2020 tại sảnh đa năng. 

- Lớp 12/3: Từ 09h30 đến 11h00 ngày 21/09/2020 tại sảnh khu 3 tầng. 

- Lớp 12/4: Từ 09h30 đến 11h00 ngày 21/09/2020 tại sảnh đa năng. 

- Lớp 12/5: Từ 14h00 đến 15h30 ngày 21/09/2020 tại sảnh khu 3 tầng. 

- Lớp 12/6: Từ Từ 14h00 đến 15h30 ngày 21/09/2020 tại sảnh đa năng. 

 2. Quy trình 

 - Học sinh đến nhận trực tiếp hồ sơ học sinh và Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

THPT tạm thời năm 2020 tại trường theo địa chỉ liên hệ ở trên. Khi đi học sinh phải 

mang theo bản sao và bản gốc chứng minh nhân dân để đối chiếu.  

 - Thực hiện nghiêm túc quy trình phòng dịch của nhà trường, phải mang 

khẩu trang, thực hiện dãn cách đúng quy định và thực hiện vệ sinh sát khuẩn theo 

hướng dẫn của nhà trường. 

 - Đối với trường hợp phụ huynh nhận thay cho học sinh thì phải có Giấy ủy 

quyền của học sinh kèm theo bản sao và bản gốc chứng minh nhân dân của học 

sinh và người được ủy quyển. 



- Học sinh hoặc người được ủy quyền sau khi kiểm tra đầy đủ thông tin trên 

Giấy chứng nhận và học bạ phải tiến hành ký nhận, ghi rõ họ tên. 

Trên đây là thông báo về việc nhận hồ sơ học sinh và Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp THPT tạm thời năm 2020. Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh 

được biết và thực hiện đúng thời gian quy định./. 
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