TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG
NĂM HỌC 2020-2021
Quận 1, ngày 11 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
Về thực hiện chuyển phát Phiếu báo dự thi tốt nghiệp THPT
năm 2021 qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI)
Thực hiện theo văn bản số 1337/SGDĐT-VP ngày 10 tháng 5 năm
2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện
chuyển phát học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp
THPT, bằng tốt nghiệp THCS qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI);
Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhằm hạn chế tiếp xúc
trực tiếp, trường THPT Trưng Vương triển khai đến phụ huynh và học sinh
việc đăng kí dịch vụ chuyển phát tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích:
 Phiếu báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
 Phiếu số 2 (Phiếu đăng kí dự thi kì thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển
vào ĐH, CĐ).
1. Học sinh đăng kí trực tuyến để nhận hồ sơ chuyển phát tận nhà qua hệ
thống Bưu điện tại trang web: http://hosohocsinh.hcmpost.vn
2. Hướng dẫn đăng kí nhận hồ sơ học sinh (Phụ lục 4 đính kèm)
3. Giá cước dịch vụ chuyển phát các loại hồ sơ khi học sinh nhận hồ sơ
(Giá cước/lần chuyển phát thành công):
 Khu vực TP.HCM: 24.000đ
 Liên tỉnh: 30.000đ
4. Thời gian đăng kí: Để việc chuẩn bị hồ sơ (Phiếu báo dự thi và phiếu
số 2) được tập trung và nhanh chóng, học sinh đăng kí từ ngày
11/6/2021 đến ngày 14/6/2021.
Lưu ý:
 Phụ huynh, học sinh điền chính xác thông tin trường học, thông tin
học sinh và thông tin người nhận.
 Khi nhận hồ sơ chuyển phát học sinh phải kiểm tra đủ các loại giấy
tờ, hồ sơ.
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