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Phụ lục II 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐỦ YÊU CẦU KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VĂN HÓA  

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

(Kèm theo Thông tư số     /2022/TT-BGDĐT ngày  tháng       năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo) 

Mặt trước 

          

    

   

 

 

 

 

13,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 cm 

        

Mặt sau 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

13,5cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  19cm 

  

           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐỦ YÊU CẦU KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VĂN HÓA  

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cơ sở giáo dục (*) …….……………… 

 

CẤP 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐỦ YÊU CẦU KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VĂN HÓA 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
Họ và tên:(1)…………………………………………..……………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh:(2)…………………………….……………………………………… 

Nơi sinh:(3)…………………………………………………………………………………… 

Giới tính:(4)…………………………Dân tộc: (5)…..…………………………………..……. 

Đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông các môn học:(6)……………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Tại cơ sở giáo dục:(7)………………………………………………………………………… 

Huyện (Quận/Thị xã/TP thuộc tỉnh)..................................Tỉnh/Thành phố:………………… 

……(8)………,ngày….……tháng…..….năm…..(9)….. 

……………………(10)………....…… 

Số hiệu:(11)………………. 

Sổ vào sổ gốc cấp GCN:(12)…………..… 
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Ghi chú: 

(*) Tên cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy kiến thức văn hóa trung học phổ thông. 

(1) Ghi họ tên của người được cấp giấy chứng nhận theo giấy khai sinh. 

 (2) Ghi ngày tháng năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến 

ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi năm sinh đầy 

đủ 04 chữ số (Ví dụ: 07/02/2005). 

(3) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo giấy khai sinh. 

(4) Ghi “Nam” hoặc “Nữ” theo giấy khai sinh. 

(5) Ghi theo giấy khai sinh. 

(6) Ghi các môn học khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo 

nhóm ngành, nghề của giáo dục nghề nghiệp. 

(7) Ghi tên cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy kiến thức văn hóa cấp trung học 

phổ thông. 

(8) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục tổ 

chức giảng dạy đặt trụ sở chính. 

(9) Ghi ngày tháng năm cấp giấy chứng nhận. 

(10) Thủ trưởng cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy kiến thức văn hóa trung học 

phổ thông; ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định. 

(11) Do cơ quan in phôi ghi. 

(12) Do cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy ghi vào sổ gốc cấp giấy chứng nhận. 
----------------------------------- 
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