
Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO,  

UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  NINH BÌNH 

(Ban hành theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày     tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

TT Mã số TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định  

việc bãi bỏ TTHC 
Ghi chú 

Lĩnh vực  giáo dục trung học  

1 1.000270.000.00.00.H42 
Chuyển trường đối với  

học sinh trung học phổ thông 

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 tại Quyết 

định 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 

tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 

định chuyển trường và tiếp nhận học 

sinh học tại các trường trung học cơ 

sở và trung học phổ thông. 

Thủ tục hành chính này được 

công bố tại Quyết định số 

583/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính được chuẩn 

hóa trong lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo; UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

 

TT Mã số TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định  

việc bãi bỏ TTHC 
Ghi chú 

Lĩnh vực  giáo dục trung học  

1 1.004831.000.00.00.H42 
Chuyển trường đối với  

học sinh trung học cơ sở 

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 tại Quyết 

định 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 

tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 

định chuyển trường và tiếp nhận học 

sinh học tại các trường trung học cơ 

sở và trung học phổ thông. 

Thủ tục hành chính này được 

công bố tại Quyết định số 

583/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính được chuẩn 

hóa trong lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo; UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình 
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