UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 490/PGDĐT-KTPC

Đại Từ, ngày 02 tháng 8 năm 2018

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

V/v Triển khai việc xin cấp bản sao bằng tốt
nghiệp phổ thông.

Kính gửi: Ban Giám hiệu các trường MN - TH - THCS trong Huyện.
Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-BCĐ ngày 29/03/2018 của Ban chỉ đạo kiểm tra,
thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng chứng chỉ trong hệ thống giáo dục
quốc dân trên địa bàn huyện Đại Từ. Sau khi tổng hợp số cán bộ, giáo viên trong toàn
ngành hiện còn thiếu bằng tốt nghiệp phổ thông (TNPT) (do mất hoặc hỏng), Phòng
GDĐT triển khai việc xin cấp lại bằng TNPT như sau:
1. Đối với số cán bộ, giáo viên thiếu bằng tốt nghiệp THCS, THPT do các cơ
quan có thẩm quyền ngoài tỉnh Thái Nguyên cấp, Phòng GDĐT giao cho các cá nhân
hiện nay đang thiếu bằng (TNPT) chủ động tự liên hệ và làm thủ tục xin cấp lại bằng
theo quy định và hoàn thành trong quý III năm 2018.
2. Đối với số cán bộ, giáo viên thiếu bằng tốt nghiệp THCS, THPT do Sở
GDĐT Thái Nguyên cấp, Phòng GDĐT thống nhất triển khai việc làm thủ tục cấp
bằng (TNPT) như sau:
2.1. Các đơn vị tổng hợp số liệu theo Biểu mẫu gửi kèm, gửi về Phòng GDĐT
qua địa chỉ email: lthanh.phongdt@thainguyen.edu.vn trước ngày 09/8/2018.
2.2. Đối với các cá nhân cán bộ, giáo viên có nhu cầu xin cấp lại bằng tốt
nghiệp yêu cầu làm đơn (theo mẫu gửi kèm) nộp về Phòng GDĐT vào ngày tổ chức
Hội nghị;
Lưu ý: Để thuận lợi cho việc kiểm tra dữ liệu cấp bản sao bằng (TNPT), đề
nghị các cá nhân ghi đầy đủ và chính xác thông tin trong biểu mẫu và đơn.
2.3. Phòng GDĐT tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung, hướng dẫn thủ tục
xin cấp lại bằng TNPT:
- Thời gian: 14h00 phút ngày 13/8/2018.
- Địa điểm: Tại Hội trường phòng GDĐT Đại Từ
- Thành phần: Cán bộ, giáo viên hiện đang thiếu bằng TNPT (do mất, hỏng) đề
nghị cấp lại;
Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT Đại Từ đề nghị các đơn vị nghiêm túc
triển khai, thực hiện ./.
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