
THÔNG BÁO 
(V/v Học sinh khối 12 nhận giấy chứng nhận tạm thời và việc xét tuyển lớp 10 năm học 2021-2022) 

  

 Hiện nay do tình hình dịch bệnh, toàn tỉnh đang áp dụng Chỉ thị 16 của TTCP và 
trường THPT Vĩnh Hải hiện tại đang lấy làm khu cách ly cho nhân dân trở về từ vùng 
dịch (chưa đưa về) nên mọi thông tin liên lạc và giải quyết công việc đều thực hiện theo 
hình thức qua Zalo, email và trên wesbsite của trường để đảm bảo cho công tác phòng 
chống dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu. Vì 
Vậy, nhà trường ban hành thông báo đến các em học sinh khối 12 vừa trúng tuyển 
TNTHPT (2020-2021) và học sinh khối 10 vừa trúng tuyển vào trường THPT Vĩnh Hải 
(2021-2022) một số nội dung cụ thể như sau: 

I/ Đối với học sinh 12 
1/ Học sinh 12 có nhu cầu phúc khảo điểm bài thi thì liên hệ với anh Lý Thanh 

Khởi qua số điện thoại: 0919.181.151 
Thời gian: Từ ngày 28/7/2021 đến ngày 4/8/2021, làm đơn phúc khảo (nếu có nhu 

cầu), nhà trường nhận đơn phúc khảo (nếu có) và báo cáo về SGDĐT ngày 05/8/2021.  
Ngày 20/8/2021. Sở xét công nhận TNTHPT sau khi chấm phúc khảo. 
2/ Nhà trường tiến hành phát giấy chứng nhận tạm thời, phiếu điểm  cho học sinh 

12 (nếu thật sự cần thiết) thì liên hệ với anh Lý Thanh Khởi qua số điện thoại: 
0919.181.151 để được giải quyết (Trực tiếp tại trường hoặc gián tiếp qua email, zalo, bưu 
điện). 

3/ Hiện tại nhà trường chưa nhận phiếu điểm để xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng 
(vì đợt 2 của kỳ thi TNTHPT sẽ được tổ chức vào các ngày 6,7/8/2021. Ngày 24/8/2021 
sẽ công bố điểm thi), các em theo dõi thông báo của nhà trường. 

II/ Tuyển sinh vào lớp 10: Các học sinh sau khi có kết quả trúng tuyển vào lớp 10 
trường THPT Vĩnh Hải, phải đăng ký nhập học bằng hình thức trực tuyến qua website 
thptvinhhai.edu.vn, nếu cần hỗ trợ thì liên hệ anh Lý Thanh Khởi qua số điện thoại: 
0919.181.151  để được tư vấn. 

Thời gian chậm nhất 06/8/2021 và nhà trường tổng hợp báo cáo về SGD chậm nhất 
ngày 10/8/2021. 

Rất mong nhận được sự thông cảm của các em học sinh, quý thầy cô, quý phụ 
huynh. 
Nơi nhận: 
- P.HT 
- Bộ phận phụ trách 
- Lưu: VT.  
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