
 
 
 
 
 
 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

ĐIỀU CHỈNH BẰNG 
 

(THCS; THPT; BT THCS; BT THPT) 
 

Họ và tên: ....................................................................................  

Ngày sinh: ...................................................................................  

Học sinh trường: ..........................................................................  

Hội đồng thi: ...............................................................................  

Kỳ thi khóa ngày: .............. tháng .................... năm ....................  
 

HỒ SƠ GỒM CÓ: 
1. Đơn đề nghị điều chỉnh Bằng; 
2. Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa (Bản chính); 
3. Học bạ THCS (hoặc BT THCS, THPT, BT THPT); 
4. Quyết định thay đổi cải chính hộ tịch; 
5. Giấy khai sinh; 
6. CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp 
pháp có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ; 
7. Bằng THCS (nếu điều chỉnh bằng THPT) 
8. Sổ hộ khẩu. 
* Trừ văn bằng chứng chỉ, tất cả hồ sơ có thể là bản 
sao không chứng thực (khi nộp hồ sơ phải mang theo 
bản chính để bộ phận tiếp nhận kiểm tra) hoặc bản sao 
từ sổ gốc hoặc bản sao chứng thực từ bản chính 

PHẦN DO BỘ PHẬN NHẬN VÀ 
TRẢ KẾT QUẢ GHI: 

 
Mã số hồ sơ: ……………………........ 

Ngày nộp hồ sơ: …………………….. 

Ngày hẹn trả kết quả: ……………….. 

Ngày trả kết quả: ……………………. 



 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Điều chỉnh bằng:……………….  

  
                Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk; 
   - Phòng Giáo dục và Đào tạo ……………………………; 
   - Trường …………………………………………………. 
 
Tôi xin trình bày một việc như sau: 
Tôi tên là (Viết chữ in hoa có dấu): ........................................................................................  
Sinh ngày:  ............................................... Giới tính: ..............................................................   
Nơi sinh: Xã:................................. Huyện: ......................... Tỉnh (Tp): ...................................  
Số CMND: .......................................... Ngày cấp:....................... Nơi cấp ...............................  
Số Điện thoại:  ........................................................  ..............................................................  
Nguyên là học sinh trường: ....................................................................................................  
Đã dự thi kỳ thi tốt nghiệp (THCS, THPT):  ................................. Khóa ngày: ......................  
Và đã được cấp bằng tốt nghiệp: ................................ Mang số hiệu văn bằng: ......................  
Nội dung hộ tịch trong văn bằng đã được cấp: 
  - Họ và tên (Viết chữ in hoa có dấu):....................................................................................  
  - Sinh ngày:  .............../ ..................... / ............... Giới tính: ..................................................  
  - Nơi sinh (Huyện, tỉnh): ........................................................... Dân tộc:.............................  
  - Nội dung khác:  .................................................................................................................  
Nay tôi đề nghị điều chỉnh lại hộ tịch trong văn bằng như sau: 
  - Họ và tên (Viết chữ in hoa có dấu):....................................................................................  
  - Sinh ngày:  .............../ ..................... / ............... Giới tính: ..................................................  
  - Nơi sinh (Huyện, tỉnh): ........................................................... Dân tộc:.............................  
  - Nội dung khác:  .................................................................................................................  
Lý do đề nghị điều chỉnh hộ tịch trong bằng tốt nghiệp: 
 ..............................................................................................................................................   
 ..............................................................................................................................................   
Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. 
                                                                     ………………, ngày ….. tháng ….. năm …….. 
                                                                                                 Người làm đơn 
                                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên) 



XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG:  .....................................................................................................  
  Trường đã kiểm tra hồ sơ học sinh lưu tại trường 
  Nội dung hồ sơ lưu tại trường: 
  - Họ và tên (Viết chữ in hoa có dấu): .............................................................................................  
  - Sinh ngày:  ................ / ....................... / ..................Giới tính: ......................................................  
  - Nơi sinh (Huyện, tỉnh): .................................................................. Dân tộc: ...............................  
  - Nội dung khác:  ............................................................................................................................  
  Sau khi xem xét hồ sơ chỉnh sửa nội dung văn bằng tốt nghiệp ……….….., Kính đề nghị Sở 
Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk chỉnh sửa nội dung văn bằng như sau: 
  Nội dung điều chỉnh: 
  1.  ....................................................................................................................................................  
  2.  ....................................................................................................................................................  
  3.  ....................................................................................................................................................  
  Lý do: 
 ..........................................................................................................................................................   
 ..........................................................................................................................................................  
                                                                    ………………, ngày ….. tháng ….. năm …….. 
                                                                                  HIỆU TRƯỞNG/ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GDĐT:  ............................................................................................  

(Phòng GDĐT chỉ  xác nhận khi học sinh xin điều chỉnh bằng THCS, BT THCS) 
  Phòng đã kiểm tra hồ sơ học sinh lưu tại phòng 
  Nội dung hồ sơ lưu tại phòng: 
  - Họ và tên (Viết chữ in hoa có dấu): .............................................................................................  
  - Sinh ngày:  ................ / ....................... / ..................Giới tính: ......................................................  
  - Nơi sinh (Huyện, tỉnh): .................................................................. Dân tộc: ...............................  
  - Nội dung khác:  ............................................................................................................................  
  Sau khi xem xét hồ sơ chỉnh sửa nội dung văn bằng tốt nghiệp ……….….., Kính đề nghị Sở 
Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk chỉnh sửa nội dung văn bằng như sau: 
  Nội dung điều chỉnh: 
  1.  ....................................................................................................................................................  
  2.  ....................................................................................................................................................  
  3.  ....................................................................................................................................................  
  Lý do: 
 ..........................................................................................................................................................   
 ..........................................................................................................................................................  
                                                                      ………………, ngày ….. tháng ….. năm …….. 
                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG 
  



Hướng dẫn: 
- Các trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ: Người được cấp văn bằng, chứng 

chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp sau khi 
được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận 
việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, 
điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật. 

* Lưu ý khi thực hiện đăng ký lại: Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân 
tộc; quốc tịch; quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ (Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, 
bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên) của người đó không thống nhất thì đăng ký theo 
hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên 

- Trường hợp do trường hoặc phòng giáo dục và đào tạo làm sai thì phải ghi rõ lý do, 
nguyên nhân. 

- Mọi chi tiết của người yêu cầu chỉnh sửa văn bằng liên hệ tại địa chỉ: Bộ phận một cửa; Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, 08 Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, ĐT: 0500.3.818897 


