DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
______
Danh mục các thủ tục hành chính trường THPT Hà Huy Giáp bao gồm:

DANH MỤC

HỒ SƠ CHUYỂN TRƢỜNG

HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10

HỒ SƠ DỰ THI TỐT NGHIỆP
THPTQG

HỒ SƠ RÚT BẰNG TỐT NGHIỆP

HỒ SƠ XIN HỌC LẠI

CÁC MẪU ĐƠN THƢỜNG SỬ DỤNG

THỦ TỤC

1.Đơn xin chuyển trường
2.Giấy giới thiệu chuyển trường ở trong tỉnh (khác
tỉnh phải có giấy giới thiệu của sở)
3. Học bạ ( bản chính )
4. Giấy khai sinh
5.Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THCS
6.Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 (nếu
khác tỉnh)
7.Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú (nếu
khác tỉnh)
8.Giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên
1.Đơn xin dự tuyển
2.Học bạ TH cơ sở (bản chính)
3.Giấy khai sinh
4.Giấy chựng nhận tạm thời tốt nghiệp THCS
5. 1 ảnh 3 x 4
6.Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên
7.Chứng chỉ nghề THCS
1.Học bạ
2.Giấy khai sinh
3.01(ảnh 3x4), 3(ảnh 4x6)
4. Các giấy tờ ưu tiên hợp lệ
5. Bằng tốt nghiệp THCS
6. Chứng chỉ nghề (nếu có)
7. Giấy CMND

1.Giấy chứng nhận tôt nghiệp tạm thời THPT
2.Giấy CMND, hộ khẩu(Nếu người thân rút dùm)

1.Trường hợp chưa rút hồ sơ:
Đơn xin học lại
2.Trường hợp đã rút hồ sơ:
Đơn xin học lại
Học bạ
Giấy khai sinh.
Bằng tốt nghiệp cấp học dưới( công chứng)
3.Giấy xác nhận về việc chấp hành nghiêm chỉnh
pháp luật của địa phương.
1.Đơn xin nghỉ học của học sinh
2. Đơn xin phép của CB-GV-CNV
3.Đơn xin chuyển lớp
4. Đơn xin xác nhận đang học tại trường
5. Đơn xin mượn hoặc rút hồ sơ
6. Đơn xin xác nhận kết quả học tập
7. Đơn xin học lại…

Ghi chú

Trong (ngoài
tỉnh)

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN
CÔNG TÁC CCHC

- CV số 1199/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm
2018 QĐ về việc công bố danh mục TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở GD-ĐT, UBND
Quận, huyện; UBND xã, phường, thị trấn trên địa
bàn TP cần Thơ
- CV số 163/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm
2018 Kế hoạch CCHC năm 2019
-KH số 129/KH-SGDĐT ngày 14/01/2019 Kế
hoạch công tác CCHC năm 2019
- CV số 716/SGDĐT-VP ngày 20/3/2019 về việc
lập danh mục TTHC thực hiện toàn bộ quy trình
tiếp nhận, giải quyết TTHC
- Kế hoạch số 61/KH-SGDĐT ngày 07/01/2019
Kế hoạch công tác kiểm soát TTHC năm 2019
- Kế hoạch số 130/KH-SGDĐT ngày 14/01/2019
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019

KT.HIỆU TRƢỞNG
PHÓ HIỆU TRƢỞNG
(Đã ký)

Lƣơng Thị Lan Phƣơng

