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Bến Tre, ngày 23 tháng 5 năm 2022

V/v tiếp nhận, điều chỉnh chứng nhận
nghề phổ thông năm 2021

Kính gửi:
- Các trường Trung học phổ thông;
- Các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường Trung học phổ thông và các
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên về việc tiếp nhận điều chỉnh
chứng nhận nghề phổ thông năm 2021 (Khóa thi ngày 28/3/2021), cụ thể như sau:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, điều chỉnh chứng nhận nghề phổ thông cho
thí sinh trong các trường hợp sau:
- Do lỗi kĩ thuật in ấn, lỗi sai trong quá trình xuất dữ liệu in;
- Do cải chính hộ tịch (nộp giấy chứng nhận đã cấp và hồ sơ liên quan).
2. Đối với các trường hợp khác:
Đối với các trường hợp khác, nếu đề nghị điều chỉnh phải có các minh chứng sau:
- Lập danh sách thí sinh (có giải trình lý do, nội dung điều chỉnh) và nội dung
cam kết trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị đối với việc đề xuất điều chỉnh thông tin
thí sinh đã cấp chứng nhận.
- Thủ trưởng đơn vị có hình thức rút kinh nghiệm đối với công tác nhập dữ liệu
thí sinh dự thi nghề phổ thông.
- Kèm biên bản kiểm tra hồ sơ thí sinh dự thi (có ghi nhận nội dung sai).
- Trích bảng điểm của thí sinh.
3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 23/5/2022 đến hết ngày 27/5/2022 (ngoài
thời gian này Sở không tiếp nhận hồ sơ).
Hồ sơ trình điều chỉnh (chuyển qua hệ thống Ioffice), chứng nhận nghề phổ thông
cần điều chỉnh gửi trực tiếp qua Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên,
Sở Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nêu trên thực hiện đúng các nội dung
công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban GĐ Sở
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