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THÔNG BÁO 
Lịch giải quyết thủ tục chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại  

Trường THPT Mỹ Đình, đợt đầu học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 

 

Thực hiện Công văn số 54/SGDĐT-QLT ngày 10/01/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về 

việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THPT, Trường THPT Mỹ 

Đình thông báo Lịch giải quyết thủ tục chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại Trường 

THPT Mỹ Đình, đợt đầu học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 như sau: 

I. ĐỐI VỚI HỌC SINH XIN CHUYỂN ĐẾN, CHUYỂN ĐI GIỮA CÁC TRƯỜNG 

TRONG THÀNH PHỐ 

 1. Đối tượng học sinh chuyển đến, chuyển đi: 

 - Là những học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ;  

 - Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình;  

 - Học sinh có lý do thực sự chính đáng cần chuyển trường. 

 2. Thủ tục chuyển đến, chuyển đi: 

 Nhà trường thực hiện việc chuyển trường theo 2 giai đoạn qua công cụ hỗ trợ thủ tục 

chuyển trường trên hệ thống sổ điểm điện tử của ngành Giáo dục, cụ thể: 

Thời gian Các bước thực hiện 

Từ 

10/01/2022 

đến 

14/01/2022 

Bước 1: Học sinh nộp Đơn xin chuyển trường (theo mẫu) tại trường 

chuyển đi. 

Bước 2: Hiệu trưởng nơi đi: 

- Ghi ý kiến (nếu đồng ý) và cấp cho học sinh hồ sơ chuyển trường (có 

chữ ký và đóng dấu)  

- Thực hiện thao tác kỹ thuật trên phần mềm sổ điểm điện tử của ngành 

Giáo dục. 

Bước 3: Hiệu trưởng nơi đến  

- Tiếp nhận hồ sơ xin chuyển đến của học sinh 

- Xét duyệt hồ sơ dựa trên tình hình thực tế của trường (chỉ tiêu, sĩ số, 

điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT, trình độ học sinh ...) 

- Nếu đồng ý, Hiệu trưởng nơi đến thực hiện thao tác kỹ thuật trên phần 

mềm sổ điểm điện tử của ngành Giáo dục và báo cáo danh sách học sinh 

xin chuyển trường về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 
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Thời gian Các bước thực hiện 

Từ 

15/01/2022 

đến 

17/01/2022 

Trường THPT nộp về Sở GDĐT (qua Phòng QLT&KDCLGD) các loại 

báo cáo, hồ sơ, biên bản liên quan đến việc chuyển trường. 

25/01/2022 

1. Trường THPT nơi có học sinh chuyển đến 

- Nhận kết quả xét duyệt chuyển trường tại Sở GDĐT 

- Thông báo kết quả xét duyệt chuyển trường của Sở GDĐT cho học sinh, 

viết phiếu vào lớp và tiếp nhận hồ sơ giai đoạn 2 của những học sinh có 

tên trong Danh sách được Sở GDĐT duyệt. 

- Thực hiện việc tiếp nhận những học sinh được duyệt trên phần mêm 

quản lý giáo dục: http://csdl.hanoi.edu.vn/ 

2. Học sinh xin chuyển đến: 

- Tiếp nhận kết quả chuyển trường và phiếu vào lớp tại trường nơi đến; 

- Quay về trường nơi đi xin rút hồ sơ gốc để nộp về trường nơi đến.  

 3. Lịch tiếp nhận hồ sơ xin chuyển đến trường THPT Mỹ Đình 

 - Thời gian: Từ 12/01/2021 đến 17h00 ngày 14/01/2022 

 - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng nhà trường 

 - Hồ sơ xin chuyển đến bao gồm: 

 Đơn xin chuyển trường 

 Giấy giới thiệu chuyển trường 

 Bản sao Học bạ hoặc Bảng kết quả học tập (HK1) tại trường THPT xin chuyển đi 

4. Lịch giải quyết thủ tục xin chuyển đi 

Thời gian Các bước thực hiện Ghi chú 

Từ 

12/01/2022 

đến 11h00 

ngày 

14/01/2022 

Nhà trường nhận Đơn xin chuyển trường của học sinh. 

 

 

Mẫu M3 

14h00 

ngày 

14/01/2022 

- Họp Xét duyệt chuyển trường 

- Chuẩn bị thủ tục hồ sơ chuyển trường theo quy định để trả 

cho học sinh 

 

15h00 

ngày 

14/01/2022 

Sau khi xem xét nguyện vọng của học sinh, nếu đồng ý, Nhà 

trường cấp cho học sinh hồ sơ chuyển trường giai đoạn 1 (có 

chữ ký và đóng dấu)  

 

Ngày 

25/01/2022 

Trả hồ sơ gốc cho học sinh để nộp về trường nơi đến (đối với 

những học sinh có tên trong Danh sách được Sở GDĐT duyệt 

và có Thông báo tiếp nhận hồ sơ giai đoạn 2 của trường nơi 

đến. 

 

http://csdl.hanoi.edu.vn/
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II. ĐỐI VỚI HỌC SINH XIN CHUYỂN ĐẾN, CHUYỂN ĐI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 

KHÁC; HỌC SINH VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC … 

 Thủ tục chuyển trường thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 54/SGDĐT-QLT 

ngày 10/01/2022 của Sở GDĐT Hà Nội. 

 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Văn phòng nhà trường để được hướng dẫn./. 

            

Nơi nhận: 

- Các tổ CM và tổ VP; 

- Đăng website trường; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã kí) 

 

 

Nguyễn Thu Hà 

 


