UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1827 /SGDĐT-GDTrHCTTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 20 tháng 8 năm 2021

V/v tiếp nhận, tạo điều kiện cho trẻ
mầm non, học sinh, học viên học tập
tại nơi cư trú do dịch Covid-19

Kính gửi:
- c ph ng gi o d c v đ o tạo
- c trư ng phổ thông trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm GDTX tỉnh.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương,
nhiều trẻ mầm non, học sinh, học viên đã phải di chuyển về c c địa phương cư
trú mà không kịp trở lại trư ng học để bắt đầu năm học 2021-2022. Nhằm bảo
đảm quyền lợi học tập cho trẻ mầm non, học sinh, học viên (sau đây gọi là học
sinh) trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Giáo d c v Đ o tạo đã
ban hành ông văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 về việc tiếp nhận,
tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19.
Sở Giáo d c v Đ o tạo (GDĐT) đề nghị các ph ng GDĐT, c c trư ng phổ
thông trực thuộc Sở, các trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX tỉnh (gọi
chung l đơn vị) triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:
1. Tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh có nguyện vọng vào học tập tại
trư ng học nơi học sinh cư trú trong th i gian phòng, chống dịch Covid-19, phù
hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nh trư ng.
2. Phối hợp với c c địa phương, nh trư ng nơi học sinh có nguyện vọng
chuyển đi v chuyển đến (bằng văn bản gửi qua email hoặc hệ thống quản lý văn
bản điện tử e-office) để tiếp nhận và bố trí, xếp lớp học sinh học tập theo đúng
đối tượng. Quan tâm hỗ trợ học sinh được tiếp nhận về c c điều kiện học tập cần
thiết như đồ dùng học tập, sách giáo khoa, tài liệu học tập; tạo điều kiện thuận
lợi nhất học sinh học tập theo kế hoạch giáo d c của nh trư ng.
3. Xác nhận kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được tiếp nhận để
học sinh quay trở lại trư ng cũ học tập sau th i gian phòng, chống dịch Covid19, bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định.
4. Chuyển giao, tiếp nhận lại học sinh kèm theo kết quả rèn luyện và học
tập của học sinh (đã học tập tại trư ng học nơi cư trú) khi học sinh quay trở lại
trư ng cũ học tập; quan tâm hỗ trợ học sinh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
học sinh khi quay trở lại trư ng cũ học tập theo kế hoạch giáo d c của nhà
trư ng.
5. Tạo thuận lợi cho học sinh thực hiện việc chuyển trư ng đối với học sinh
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có nguyện vọng xin chuyển trư ng (hoặc xin chuyển trư ng sau khi đã được tiếp
nhận học tập một th i gian tại trư ng nơi cư trú) theo phương thức phù hợp trên
cơ sở bảo đảm quy định về hồ sơ học sinh khi chuyển trư ng, đồng th i bảo
đảm thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
6. Thông báo rộng rãi thông tin tiếp nhận, tạo điều kiện để ph huynh và
học sinh biết thông qua các kênh (tin nhắn, zalo, facebook,…) đồng th i đề
nghị ph huynh, học sinh chủ động liên hệ với các nh trư ng trên địa b n cư trú
để thực hiện việc tiếp nhận học sinh vào học tập trong th i gian phòng, chống
dịch Covid-19.
Yêu cầu thủ trưởng c c đơn vị triển khai thực hiện kịp th i. Trong quá trình
triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ về Sở GDĐT (qua Ph ng Gi o
d c Trung học, Giáo d c Chính trị và Giáo d c Thư ng xuyên) để kịp th i
hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ GDĐT (b/c)
- UBND tỉnh (b/c);
- Gi m đốc và c c Phó Gi m đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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