
   UBND TỈNH THANH HÓA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Số: 2038/SGDĐT- KTKĐCLGD             Thanh Hóa, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Thông tư 

18/2020/TT- BGD ĐT này 29/6/2020 

của Bộ GDĐT Quy định mẫu giấy 

chứng nhận hoàn thành chương trình 

giáo dục phổ thông. 

 

Kính gửi:  

- Các trường THPT, trường THCS&THPT; 

- Các Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở giáo dục khác đang thực hiện chương trình 

GDTX cấp THPT. 

 

 

Thực hiện Công văn số 8809/UBND-VX ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa V/v thực hiện Thông tư 18/2020/TT- BGD ĐT này 29/6/2020 của Bộ GD ĐT Quy 

định mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông (gọi tắt là Thông 

tư 18). 

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các đơn vị: Trường THPT; trường 

THCS&THPT; Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố; Các cơ sở giáo dục 

khác đang thực hiện chương trình GDTX cấp THPT để triển khai thực hiện. Các đơn vị 

căn cứ vào các quy định tại Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT thực hiện mẫu Giấy chứng 

nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông để cấp cho đối tượng người học theo 

quy định (theo hiệu lực thi hành Thông tư 18 từ ngày 13/8/2020); các mẫu Giấy chứng 

nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp THPT theo quy định tại 

Quyết định số 39/2002/QĐ-BGD ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GDĐT bị bãi bỏ). 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (để báo cáo);          

- Lưu: VT,  KTKĐCLGD.                                   

  

         Hoàng Văn Thi 
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