
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC THUỘC  

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số  785/QĐ-UBND ngày  05 /5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (01 

TTHC) 

Số 

TT 

Tên TTHC  

được thay thế 

Tên TTHC  

thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung thay thế 

I Lĩnh vực Giáo dục Trung học (01 TTHC) 

01 

Chuyển trường 

đối với học sinh 

trung học phổ 

thông 

(1.000270.000.

00.00.H37) 

 

Chuyển trường đối 

với học sinh trung 

học phổ thông 

(2.002478) 

Không 

quy định 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết và trả 

kết quả: 

- Đối với trường hợp chuyển trường 

trong cùng tỉnh tiếp nhận và giải quyết 

tại cơ sở giáo dục.  

-  Đối với trường hợp chuyển trường đến 

từ tỉnh, thành phố khác tiếp nhận và giải 

quyết tại Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng 

Sơn. Địa chỉ: số 06, đường Hoàng Văn 

Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 

Thông tư số 50/2021/TT-

BGDĐT ngày 31/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định 

chuyển trường và tiếp nhận 

học sinh học tại trường 

trung học cơ sở và trường 

trung học phổ thông ban 

hành kèm theo Quyết định 

51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 

25/12/2002 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Tiếp nhận học 

sinh trung học phổ 

thông Việt Nam 

về nước  

(2.002479) 

Không 

quy định 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết và trả 

kết quả: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: số 06, đường Hoàng 

Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 

Tiếp nhận học 

sinh trung học 

phổ thông người 

nước ngoài 

(2.002480) 

Không 

quy định 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết và trả 

kết quả: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: số 06, đường Hoàng 

Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 



2 
  

 
 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN (01 TTHC)   

Số 

TT 

Tên TTHC  

được thay thế 

Tên TTHC  

thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung thay thế 

I Lĩnh vực Giáo dục Trung học (01 TTHC) 

01 

Chuyển trường đối với học 

sinh trung học cơ sở 

(1.004831.000.00.00.H37) 

 

Chuyển trường 

đối với học sinh 

trung học cơ sở 

(2.002481) 

Không 

quy định 

Cơ quan tiếp nhận, giải 

quyết và trả kết quả: 
- Đối với trường hợp Chuyển 

trường trong cùng tỉnh tiếp 

nhận và giải quyết tại cơ sở 

giáo dục.  

- Đối với trường hợp Chuyển 

trường đến từ tỉnh, thành phố 

khác tiếp nhận và giải quyết 

tại Phòng Giáo dục và Đào 

tạo cấp huyện. 

Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 

Thông tư số 50/2021/TT-

BGDĐT ngày 31/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định 

chuyển trường và tiếp nhận 

học sinh học tại trường 

trung học cơ sở và trường 

trung học phổ thông ban 

hành kèm theo Quyết định 

51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 

25/12/2002 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Tiếp nhận học 

sinh trung học 

cơ sở Việt Nam 

về nước 

(2.002482) 

Không 

quy định 

Cơ quan tiếp nhận, giải 

quyết và trả kết quả: Phòng 

Giáo dục và Đào tạo cấp 

huyện 

Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 

Tiếp nhận học 

sinh trung học 

cơ sở người 

nước ngoài 

(2.002483) 

Không 

quy định 

Cơ quan tiếp nhận, giải 

quyết và trả kết quả: Phòng 

Giáo dục và Đào tạo cấp 

huyện 

Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 
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