
UBND TỈNH NINH THUẬN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

Số:          /SGDĐT-NVDH Ninh Thuận, ngày      tháng 01 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ GDĐT.  

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Các Đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Ngày 31/12/2021 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban 

hành Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT 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 

trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-

BGĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

  Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng GDĐT các huyện, thành phố và 

các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư số 

50/2021/TT-BGDĐT; rà soát điều chỉnh các quy định, quy trình liên quan công 

tác chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS, THPT đảm 

bảo chặt chẽ, đúng quy định. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

15/02/2022. 

 Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đôn đốc, triển khai thực 

hiện và báo cáo kết quả theo quy định./. 

(Đính kèm Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT) 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu VT, NVDH. NV 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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