
   UBND THÀNH PHỐ TÂN AN
PHÒNG  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:            /CV-PGDĐT

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

Tân  An, ngày          tháng  6  năm 2022

V/v hướng dẫn thực hiện quy định chuyển 
trường và tiếp nhận học sinh cấp Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở.

Căn cứ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Ban hành Quy định chuyển 
trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ 
thông (gọi tắt là Quyết định 51);

Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp 
nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban 
hành kèm theo Quyết định 51 (gọi tắt là Thông tư 50);

Căn cứ công văn số 1818/2022/SGDĐT ngày 17/6/2022 của Sở GD&ĐT 
Long An về việc hướng dẫn thực hiện quy định chuyển trường và tiếp nhận học 
sinh cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông;

Phòng GD&ĐT hướng dẫn thực hiện thủ tục chuyển trường và tiếp nhận 
học sinh học tại các trường trung học cơ sở (THCS) cụ thể như sau:

1. Đối tượng chuyển trường và xin học lại
Thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Quyết định 51 như 

sau: 
“1. Đối tượng chuyển trường
a) Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
b) Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực 

sự chính đáng để phải chuyển trường.
2. Đối tượng xin học lại
Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định 

của từng cấp học.” 
2. Hồ sơ chuyển trường
Hồ sơ nộp tại Phòng GD&ĐT (đối với học sinh THCS, thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 51 và  Điều 2 Thông tư 50  như sau:
- Trường hợp học sinh xin chuyển đến, hồ sơ gồm:
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 Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
 Học bạ (bản chính).
 Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp học, trong đó nêu rõ 

loại hình trường trúng tuyển (công lập hoặc tư thục) do Trưởng Phòng GD&ĐT 
(đối với cấp THCS) nơi đi cấp.

 Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.
 Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

(đối với cấp THCS) nơi đi cấp.
- Trường hợp học sinh xin chuyển đi, hồ sơ gồm:

 Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
 Học bạ (bản chính).
 Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

3. Thủ tục chuyển trường
Cha/mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có nhu cầu chuyển trường thực 

hiện các bước sau:
Bước 1: Viết và nộp đơn xin chuyển trường tại trường nơi chuyển đến. 

Hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đến căn cứ vào lý do xin chuyển trường và 
điều kiện thực tế của nhà trường, có ý kiến trực tiếp vào đơn xin chuyển trường 
hoặc bằng văn bản.

Bước 2: Nộp đơn xin chuyển trường (đã có ý kiến tiếp nhận của hiệu 
trưởng trường chuyển đến) cho trường học sinh đang học. Hiệu trưởng trường nơi 
học sinh đang học có ý kiến trực tiếp vào đơn xin chuyển trường hoặc bằng văn 
bản, cấp giấy giới thiệu đến Phòng GD&ĐT nơi chuyển đi, đồng thời cho học sinh 
rút toàn bộ hồ sơ học tập.

Bước 3: Nộp đơn xin chuyển trường và hồ sơ học tập của học sinh (đã 
thực hiện ở bước 1 và 2 cho Phòng GD&ĐT nơi chuyển đi để được cấp giấy 
chứng nhận trúng tuyển vào lớp 6 và giấy giới thiệu chuyển trường.

Bước 4: Nộp toàn bộ hồ sơ đã thực hiện ở 3 bước trên cho Phòng GD&ĐT 
nơi chuyển đến để được cấp giấy giới thiệu về trường chuyển đến.

Bước 5: Nộp toàn bộ hồ sơ chuyển trường (bao gồm toàn bộ hồ sơ thực 
hiện ở các bước trên) cho trường chuyển đến để hoàn tất thủ tục chuyển trường.

4. Hồ sơ, thủ tục xin học lại
Hồ sơ và thủ tục xin học lại thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Quyết 

định 51.
5. Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước
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5.1. Hồ sơ tiếp nhận
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quyết định 51, khoản 3 Điều 1 và 

khoản 1 Điều 2 Thông tư 50, hồ sơ hồm:
“- Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
- Học bạ hoặc giấy xác nhận của nhà trường về kết quả học tập các lớp 

học trước đó (bản dịch sang tiếng Việt).
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài 

(bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).
- Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu 

có).
- Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài.” 
5.2. Điều kiện, thủ tục tiếp nhận
Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 11 Quyết định 51.
Trên đây là hướng dẫn của Phòng GD&ĐT thành phố Tân An về việc thực 

hiện quy định chuyển trường đối với cấp THCS và việc tiếp nhận học sinh Việt 
Nam về nước. Các công văn trái với các nội dung trên của Phòng GD&ĐT đều bị 
bãi bỏ.

Phòng GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị niêm yết công khai văn bản 
này, tổ chức thực hiện đúng theo quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo PGD&ĐT;
- CM.THCS;
- Lưu: VT..

TRƯỞNG PHÒNG

Dương Nguyên Quốc
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