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QUYẾT ĐỊNH 

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 

 

 

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 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, có hiệu 

lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2003, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 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 các trường trung học cơ sở, trường 

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

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

hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.  

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Quyết định số 

23/2000/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông,1 

                                                 
1 Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT 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, trường trung học phổ thông 

ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy 

định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 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, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-51-2002-qd-bgddt-chuyen-truong-tiep-nhan-hoc-sinh-hoc-tai-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-20854.aspx
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định chuyển trường và 

tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông". 

Điều 2.2 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy 

định trước đây trái với Quyết định này bị bãi bỏ.  

Điều 3. Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, các 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

 

Số:         /VBHN-BGDĐT 

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (để đăng công báo); 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc; 
- Cổng TTĐT Bộ GD&ĐT; 
- Lưu: VT, GDTrH, PC. 

     Hà Nội, ngày        tháng        năm 2022 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Nguyễn Hữu Độ  

 

  

  

  

 

                                                                                                                                                           

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

ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.” 

2 Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT 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, trường trung 

học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 

2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022 quy 

định như sau: 

“Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông 

có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.” 
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