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THÔNG BÁO
Về việc phát phiếu báo danh dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2021
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phát phiếu báo danh dự thi
TN THPT năm 2021 cho học sinh khối 12, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thông
báo như sau:
1. Nhà trường sẽ tiến hành phát phiếu báo danh cho học sinh tại trường trong các ngày
14, 15, 16/6/2021 theo lịch cụ thể:
- Chiều thứ Hai, ngày 14/6/2021, từ 13g30 đến 16g00: các lớp 12A1, 12A2, 12A3.
- Thứ Ba, ngày 15/6/2021:
+ Từ 7g30 đến 10g30: các lớp 12A4, 12A5, 12A6.
+ Từ 13g30 đến 16g00: các lớp 12A7, 12A8, 12A9.
- Thứ Tư, ngày 16/6/2021:
+ Từ 7g30 đến 10g30: các lớp 12A10, 12A11, 12A12.
+ Từ 13g30 đến 16g00: các lớp 12A13, 12P1, 12P2.
2. Học sinh đến trường nhận phiếu báo danh lưu ý:
- Mang theo CMND/CCCD.
- Tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch; thực hiện đúng theo hướng dẫn của
các cô giám thị.
3. Trường hợp học sinh không thể đến trường nhận phiếu báo danh, có thể thực hiện 1
trong 2 cách sau:
- Cha/mẹ học sinh nhận thay. Khi đến nhận, vui lòng mang theo CMND/CCCD của
học sinh và người nhận; tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch; đến nhận đúng theo
lịch như trên.
- Đăng ký nhận phiếu báo danh qua dịch vụ bưu chính công ích: thực hiện thao tác
đăng ký online theo hướng dẫn trên trang http://thptnguyenthiminhkhai.hcm.edu.vn
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