SỞ GDĐT TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT LAI VUNG 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỦ TỤC THỰC HIỆN HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG
ĐỐI VỚI HỌC SINH THPT
(áp dụng từ 01/6/2019)
Thực hiện công văn số 138/SGDĐT-VP, ngày 23 tháng 4 năm 2019 của
Sở GDĐT Đồng Tháp “V/v điều chỉnh, cải tiến quy trình chuyển trường trong
tỉnh đối với học sinh trung học phổ thông”
Trường THPT Lai Vung 3 xây dựng quy trình thực hiện chuyển trường
như sau:
Tên đơn vị: Văn phòng trường THPT Lai Vung 3
Nơi nhận hồ sơ Địa chỉ: QL 54, ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung,
tỉnh Đồng Tháp
Thời gian
Từ thứ hai đến thứ sáu (theo giờ hành chánh)
tiếp nhận hồ sơ
1. Đối với học sinh hoặc CMHS
- Bước 1: Học sinh hoặc CMHS chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo
quy định.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng trường.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Văn phòng trường.
2. Đối với Văn phòng trường
- Bước 1: Nhân viên Văn phòng phụ trách kiểm tra hồ sơ, nếu
đầy đủ thì nhận hồ sơ.
Trình tự
- Bước 2: Tham mưu với Hiệu trưởng để xem xét giải quyết.
thực hiện
- Bước 3: Hiệu trưởng ký chấp thuận cho chuyển đi (nếu đủ
điều kiện)
- Bước 4: chuyển đơn chuyển trường cho trường nơi đến qua hệ
thống email.
- Bước 4: Trả kết quả cho học sinh hoặc CMHS tại Văn phòng
trường sau khi có ý kiến phản hồi từ trường nơi học sinh
chuyển đến.
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng trường
- Bước 1
Cha mẹ học sinh viết Đơn xin chuyển trường, Hiệu trưởng
trường nơi học sinh đang học có ý kiến chấp thuận cho chuyển
đi. Sau đó, scan và mail Đơn xin chuyển trường đến trường xin
Quy trình
chuyển đến.
thực hiện
Trong trường hợp không đồng ý cho chuyển đi, Hiệu trưởng
nhà trường sẽ thông báo rõ lý do cho cha mẹ học sinh và học
sinh biết.
- Bước 2
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Hiệu trưởng trường xin chuyển đến xem xét và phản hồi ý kiến
tiếp nhận hoặc không tiếp nhận qua hệ thống email chuyển
trường.
- Bước 3
Thực hiện đầy đủ hồ sơ chuyển trường theo quy định(nếu
trường nơi đến đồng ý tiếp nhận)và thông báo cho CMHS đến
nhận hồ sơ để nộp cho trường chuyển đến
1. Thủ tục chuyển trường cho học sinh THPT đi và đến
trong tỉnh
Hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ
ký ( có ý kiến đồng ý tiếp nhận của Hiệu trưởng trường chuyển
đến).
+ Bản sao giấy khai sinh hoặc bản photo giấy khai sinh (có
chứng thực sao y bản chính).
+ Bản chính học bạ cấp THPT (hoặc THCS đối với học sinh
đầu cấp).
+ Bằng tốt nghiệp THCS hay bản sao (có chứng thực sao y bản
chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời ( đối
với học sinh đầu cấp).
+ Giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 10 (có ghi rõ hệ công lập)
do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp.
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng cấp.
+ Trường hợp học sinh mới trung tuyển vào lớp 10 chuyển đi
Thành phần hoặc đến phải được sự chấp thuận của lãnh đạo Sở GDĐT.
hồ sơ
2. Thủ tục chuyển trường cho học sinh THPT đi và đến
ngoài tỉnh (thực hiện qua cổng dịch vụ công trực tuyến)
Hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ
ký ( có ý kiến đồng ý tiếp nhận của Hiệu trưởng trường chuyển
đến).
+ Bản sao giấy khai sinh hoặc bản photo giấy khai sinh (có
chứng thực sao y bản chính).
+ Bản chính học bạ cấp THPT (hoặc THCS đối với học sinh
đầu cấp).
+ Bằng tốt nghiệp THCS hay bản sao (có chứng thực sao y bản
chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời ( đối
với học sinh đầu cấp).
+ Giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 10 (có ghi rõ hệ công lập)
do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp.
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng cấp.
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi
đi cấp
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
03 ngày
Thời hạn
Trang 2

giải quyết:
Phí, lệ phí:
Yêu cầu
điều kiện:

Căn cứ
pháp lý:

Không
Không
- Quyết định 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm
2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định
chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS
và THPT”
- Công văn số: 1239/SGDĐT-GDTrH-TXCN ngày 17/8/2017,
hướng dẫn về quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh
phổ thông từ năm học 2017-2018.
- Công văn số:1337/SGDĐT-GDTrH-TXCN ngày 28/8/2017,
về việc điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn quy định chuyển
trường và tiếp nhận học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018.
- Công văn số: 138/SGDĐT-VP, ngày 23/4/2019 của Sở GDĐT
Đồng Tháp “V/v điều chỉnh, cải tiến quy trình chuyển trường
trong tỉnh đối với học sinh trung học phổ thông”

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

Lai Vung, ngày 16 tháng 5 năm 2019
Người lập

Tô Bá Trung
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