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UBND HUYỆN CƯ JÚT 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 86/HD-PGDĐT 
V/v hướng dẫn xét công nhận 

tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                       Cư Jút, ngày  09  tháng 5 năm 2022 

  

 

Kính gửi: 

 -  Các truờng THCS trên địa bàn huyện;  

- Trường PTDT THCS&THPT Nội trú huyện; 

- Trường TH&THCS Trúc Sơn. 

 
 

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 4 năm 2006 về 

việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo;  

Thực hiện Công văn số 678/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 06 tháng 5 năm 

2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 

năm học 2021-2022. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác xét tốt nghiệp trung học cơ 

sở (THCS) như sau: 

1. Điều kiện xét, hồ sơ dự xét, chính sách ưu tiên khuyến khích, Hội 

đồng xét, quy trình, thủ tục xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

Thực hiện theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 4 năm 

2006 về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  

2. Kiểm tra hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS  

    a. Lịch kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS 

Ngày Trường đi kiểm tra 
Số 

lượng Trường được kiểm tra 

 Ngày 

23/5/2022  

Thứ 2 

THCS  Phạm Văn Đồng 4 THCS  Nguyễn Công Trứ 

THCS  Phan Đình Phùng 4 THCS Nguyễn Trãi 

THCS  Nguyễn Tất Thành 4 THCS  Hoàng Văn Thụ 

THCS  Cao Bá Quát 4 PTDT THCS&THPT Nội Trú 

THCS  Phạm Hồng Thái 4 TH&THCS  Trúc Sơn 

 Ngày 

24/5/2022  

Thứ 3 

THCS Nguyễn Trãi 6 THCS  Phạm Văn Đồng 

THCS  Nguyễn Công Trứ 6 THCS  Phan Đình Phùng 

THCS  Hoàng Văn Thụ 4 THCS  Cao Bá Quát 

PTDT THCS&THPT Nội Trú 4 THCS  Phạm Hồng Thái 

TH&THCS  Trúc Sơn 6 THCS  Nguyễn Tất Thành 
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b.Thành phần đoàn kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS.  

-  Số lượng của đoàn kiểm tra theo quy định của bảng trên trong đó:   

+ Trưởng đoàn kiểm tra : Là hiệu trưởng  

 + Thư ký : Do trưởng đoàn của đoàn kiểm tra cử 1 giáo viên làm thư ký. 

 + Thành viên: Là giáo viên. 

    c. Hồ sơ kiểm tra gồm   

- Sổ điểm, học bạ, giấy khai sinh, các giấy chứng nhận cộng điểm khuyến 

khích, ưu tiên và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có). 

 - Nội dung kiểm tra: Chế độ cho điểm, cộng điểm, xếp loại 2 mặt giáo dục, 

kết quả điểm trong sổ điểm, học bạ phải đảm bảo tính hợp lệ, chính xác, các loại 

giấy tờ trong hồ sơ phải khớp nhau về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới 

tính, dân tộc. Đặc biệt có giấy cam kết của gia đình học sinh về ngày, tháng năm 

sinh, nơi sinh để hạn chế việc chỉnh sửa bằng tốt nghiệp THCS hàng năm. 

 - Sau khi kiểm tra xong các đoàn làm 3 biên bản, 1 bản gửi về phòng Giáo 

dục Đào tạo vào cuối ngày 24/5/2022, 01 bản trường lưu vào hồ sơ xét công nhận 

tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 và 01 bản Trưởng đoàn đi kiểm tra lưu.  
 

3.Xét công nhận tốt nghiệp THCS 

    a.Thời gian xét.   

Từ ngày 25/5/2022 đến ngày 28/5/2022: Các Hội đồng xét công nhận tốt 

nghiệp làm việc, nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 về 

Phòng GD&ĐT trước ngày 28/5/2022.  

    b.Thành phần tham gia Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS:   

- Mỗi trường thành lập 1 Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS số lượng 

và thành phần theo Quyết định số 11/2006/QĐ- BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ 

giáo dục và Đào tạo. 

- Các trường dự kiến Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp của đơn vị mình và 

nhập trực tuyến trước 16 giờ ngày 18/5/2022 để Phòng Giáo dục và Đào tạo tham 

mưu UBND huyện ra Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp 

THCS năm học 2021-2022. 
 

    c. Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS nộp về phòng Giáo dục và Đào 

tạo. (có các biểu mẫu gửi kèm) 

-  Biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS. 

 - Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp (Ghi rõ số tờ trình, ngày, tháng 

năm). 

 - Danh sách thí sinh dự xét tốt nghiệp THCS năm 2022 (Theo mẫu số M1, 

đóng thành 1 tập không bìa cứng khổ giấy A4 - ngang). 

 - Danh sách kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2022 (Theo mẫu 

số M2, đóng thành 2 tập không bìa cứng khổ giấy A4 - ngang). 

 - Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS năm 2022 (Theo 

mẫu số M3, đóng thành 3 tập không bìa cứng khổ giấy A4 – ngang). 
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 - Báo cáo tổng hợp kết quả xét, tốt nghiệp THCS năm 2022 (Theo mẫu số 

M4)  

 - Dữ liệu tốt nghiệp của trường (Riêng 1 đĩa CD). 

 - Các loại hồ sơ theo qui định trong qui chế xét công nhận tốt nghiệp THCS 

và các qui định của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

  *Lưu ý:  

Trong Bảng ghi tên ghi điểm, cột ghi họ và tên ghi chữ in hoa, thông tin ở 

các cột khác chỉ chữ hoa đầu từ, cột nơi sinh chỉ ghi tỉnh.  

Để thống nhất trong toàn huyện yêu cầu các trường THCS, PTDT 

THCS&THPT Nội trú huyện trích xuất nội dung xét tốt nghiệp THCS từ phần 

mềm quản lý vn.edu của VNPT.  

  Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả phê duyệt về trường ngày 

31/5/2022. Sau khi nhận được thông báo kết quả phê duyệt của phòng Giáo dục và 

Đào tạo, các trường tiến hành cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời cho 

học sinh trước ngày 06/6/2022. 
 

Nhận được công văn này phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường triển 

khai thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc liên hệ về 

phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận:                               
- Như trên;            

- TP, các PTP;      
- Lưu:VT,CM. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiệp 
 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-05-09T13:57:33+0700
	Việt Nam
	Phạm Văn Hiệp<hiepnn.cujut@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-05-09T13:57:49+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<dgdt.cujut@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




