TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG
NĂM HỌC 2019-2020
Quận 1, ngày 28 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO
Trường THPT Trưng Vương thông báo đến học sinh khối 12 đã tham gia kỳ thi
THPT quốc gia năm 2020 như sau:

I. LỊCH TRẢ TOÀN BỘ HỒ SƠ, HỌC BẠ:
1. Thời gian:
NGÀY

BUỔI

SÁNG
3/9/2020

CHIỀU

THỜI GIAN

LỚP

7g30 – 8g30

12A1, 12A2

8g30 – 9g30

12A3, 12A4

9g30 – 10g30

12A5, 12A6

10g30 – 11g30

12A7, 12A8

13g30 – 14g30

12A9, 12A10

14g30 – 15g30

12A11, 12A12

15g30 – 17g00

12A13, 12A14, 12A15

GHI CHÚ

2. Địa điểm: Phòng Hội đồng (Tầng trệt, dãy D).
3. Hồ sơ bao gồm:
− Học bạ THPT bản chính, Giấy khai sinh, Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và các
giấy tờ hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
− Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời gồm: 01 bản chính và 3 bản sao.
− Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Bản chính).
− Hồ sơ Đoàn viên (nếu có).
Lưu ý:
− Học sinh đến nhận hồ sơ mang theo Thẻ dự thi kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020
và chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
− Nếu cha hoặc mẹ nhận thay thì phải mang hộ khẩu và chứng minh nhân dân/thẻ
căn cước công dân để đối chiếu.
− Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi tốt
nghiệp THPT chỉ cấp 1 bản chính.

II. ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
1. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển (NVĐKXT)
01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực
tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

− Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phương thức trực
tuyến: từ ngày 19/9/2020 đến 17g00 ngày 25/9/2020.
− Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu điều chỉnh
ĐKXT: từ ngày 19/9/2020 đến 17g00 ngày 27/9/2020.
2. Điều chỉnh NVĐKXT bằng phương thức trực tuyến:
− Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc
điều chỉnh NVĐKXT trên hệ thống: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
− Phương thức điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến chỉ áp dụng cho thí sinh KHÔNG
tăng thêm số NVĐKXT và KHÔNG điều chỉnh ưu tiên và ưu tiên đối tượng.
− Thí sinh đã điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến thì không được điều chỉnh bằng
Phiếu điều chỉnh NVĐKXT.
− Thí sinh điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến có thể thay đổi tất cả các nguyện vọng
cũ bằng các nguyện vọng mới nhưng số lượng nguyện vọng không được tăng
thêm.
− Thí sinh sau khi thực hiện điều chỉnh NVĐKXT phải nhấn nút Lưu thông tin
và kiểm tra ngay trước khi xác nhận đăng kí (năm 2019 một số thí sinh sau khi
nhập thông tin thay đổi lên Hệ thống coi như là xong không nhấn nút lưu sau
khi hết hạn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT kiểm tra lại mới phát hiện thông tin
vẫn như cũ, lúc đó Hệ thống đã khóa).
3. Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh NVĐKXT:
− Thí sinh nhận mẫu Phiếu điều chỉnh NVĐKXT tại trường.
− Thí sinh được điều chỉnh NVĐKXT tăng thêm so với đăng kí ban đầu hoặc có
điều chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải điều chỉnh bằng Phiếu và thực
hiện tại Trường.
− Thí sinh phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định
hoặc thí sinh có điều chỉnh ưu tiên và ưu tiên đối tượng.
− Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh NVĐKXT và đề nghị chỉnh sửa sai sót (nếu
có): trước 17g00 ngày 29/9/2020.
4. Các trường ĐH, CĐ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: trước 17g00 ngày
5/10/2020.
5. Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 tại các trường ĐH, CĐ: trước 17g00 ngày
10/10/2020 (tính theo dấu bưu điện).
6. Các trường ĐH, CĐ xét tuyển bổ sung: từ ngày 15/10/2020
7. Các trường ĐH, CĐ xét tuyển các đợt tiếp theo và nhập nhật danh sách thí sinh
trúng tuyển và nhập học theo quy định: từ tháng 8 đến tháng 12/2020.
Lưu ý: Học sinh khi đến trường tuân thủ nghiêm túc việc mang khẩu trang, đo
thân nhiệt và rửa tay bằng nước sát khuẩn nhằm đảm bảo công tác phòng chống
dịch Covid-19.
PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ

