THÔNG BÁO
THỦ TỤC NỘP KẾT QUẢ THI THPT NĂM 2016 ĐỂ XÉT TUYỂN ĐẠI
HỌC, TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY CỦA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Đến hết chiều 4/7/2016, các thí sinh đã kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ
thi THPT Quốc gia năm 2016. Theo đánh giá chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
tại hầu hết các địa phương trong cả nước, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc,
đúng quy chế.
Vừa qua, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành
các thủ tục sơ tuyển cho các thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào đại học, trung
cấp hệ chính quy của trường Đại học phòng cháy và chữa cháy năm 2016. Để
thực hiện tốt công tác xét tuyển đại học, trung cấp hệ chính quy của trường Đại
học phòng cháy chữa cháy năm 2016, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh
Quảng Ngãi thông báo và hướng dẫn một số nội dung sau:
- Thí sinh cần liên hệ với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng
Ngãi (qua Phòng Tham mưu) để nhận Phiếu thống kê kết quả điểm thi theo mẫu
của Bộ Công an, kiểm tra, đối chiếu với Phiếu đăng ký xét tuyển vào các trường
CAND (Phiếu số 2) để chỉnh sửa (nếu có) thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, số
chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giới tính, khu vực ưu tiên, đối
tượng ưu tiên) và điền điểm 03 môn theo khối đã đăng ký xét tuyển vào các
trường CAND. Thí sinh không chỉnh sửa khối, ngành, trường trung cấp đã đăng
ký xét tuyển.
- Thí sinh cần liên hệ với trường THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo địa
phương và các điểm đăng ký dự kỳ thi THPT Quốc gia để nhận Giấy chứng nhận
tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2016) và Giấy
chứng nhận kết quả thi bản chính (bản đóng dấu đỏ) do đơn vị tổ chức thi cấp.
Thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ đầy đủ phục vụ cho việc xác nhận xét tuyển
chính thức vào trường CAND gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển các trường CAND (Phiếu số 2);
+ Bằng tốt nghiệp THPT (đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2016)
hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với những thí sinh tốt
nghiệp năm 2016);
+ Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính (bản đóng dấu đỏ) do đơn vị tổ
chức thi cấp;
+ Phiếu thống kê kết quả thi THPT năm 2016 theo mẫu của Bộ Công an.
+ Các văn bản liên quan để điều chỉnh thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh,
số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giới tính, khu vực ưu tiên,
đối tượng ưu tiên).
- Thí sinh đến liên hệ với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh để nộp
các văn bản trên cho cán bộ tuyển sinh trước 17h ngày 07/8/2016, sau khi được
kiểm tra đảm bảo theo quy định, cán bộ tuyển sinh nhận những giấy tờ sau:

+ Giấy chứng nhận kết quả thi bản photo công chứng do đơn vị tổ chức thi
cấp;
+ Phiếu thống kê kết quả thi THPT;
+ Các văn bản liên quan để điều chỉnh thông tin cá nhân như họ tên, ngày
sinh, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giới tính, khu vực ưu
tiên, đối tượng ưu tiên (bản photo).
- Thí sinh giữ lại Bằng tốt nghiệp THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp
THPT tạm thời, Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính (bản đóng dấu đỏ) do đơn
vị tổ chức thi cấp.
Trường hợp thí sinh chưa kịp nộp hồ sơ trong thời gian trên (trước 17h ngày
07/8/2016), thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
trước 15h ngày 09/8/2016 với điều kiện phải có xác nhận, đóng dấu của Phòng
Tham mưu - Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh vào Phiếu thống kê kết quả
điểm thi của thí sinh.
Để thuận lợi cho Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh tập hợp hồ
sơ; đề nghị thí sinh có nguyện vọng chính thức xét tuyển vào trường Đại học
phòng cháy chữa cháy cần liên hệ sớm nhất với cán bộ tuyển sinh của Đội tổ
chức cán bộ -Thanh tra thuộc Phòng Tham mưu để nộp hồ sơ.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 055.3723114 để được giải
đáp.

