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THÔNG BÁO 
Về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định công nhận tốt nghiệp số 735/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 8 

năm 2021 của Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Trung tâm GDTX Long Điền - Đất Đỏ thông báo đến tất cả học viên về việc 

nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau: 

1. Thủ tục nhận bằng tốt nghiệp (BTN): 

- Khi đến nhận BTN, học viên mang theo CMND/CCCD để đối chiếu.  

- Học viên chỉ ký vào sổ cấp bằng và nhận bằng khi các thông tin đã chính xác. 

- Trong trường hợp học viên nhờ người nhận hộ phải có đầy đủ hồ sơ sau đây: 

 Giấy ủy quyền cho người nhận hộ BTN có công chứng của cơ quan có thẩm 

quyền; 

 CMND/CCCD của người nhận hộ và của học viên. 

-  Người nhận bằng có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên bằng tốt 

nghiệp, nếu có sai sót phải báo ngay cho bộ phận Văn thư để xử lý. 

2. Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp: 

Phòng Văn thư, trung tâm GDTX Long Điền- Đất Đỏ, Nguyễn Văn Trỗi, khu 

phố Long Sơn, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 

3. Thời gian nhận bằng tốt nghiệp: 

Từ ngày 10/02/2022 đến ngày 10/03/2022. 

 Lưu ý: 

 -Mọi thắc mắc về thủ tục nhận bằng tốt nghiệp, học viên vui lòng liên hệ trong 

giờ hành chánh tại Phòng Văn thư hoặc qua số điện thoại 0902209093. 

 -Khi đến nhận bằng tốt nghiệp học viên cần tuân thủ nguyên tắc 5k./.  

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Dũng 
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