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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 31 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo1
Căn cứ Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do
dịch Covid-19.
Nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cho trẻ mầm non, học sinh, học viên (sau đây gọi
là học sinh) tham gia học tập tại nơi lưu trú/cư trú do dịch Covid-19; Sở GDĐT tỉnh
Gia Lai kính đề nghị các Sở GDĐT quan tâm phối hợp triển khai các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh
của các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Gia Lai được tham gia học tập tại trường nơi các em
đang lưu trú/cư trú trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 chưa thể quay trở về
trường học để bắt đầu năm học 2021-2022. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác nhận
kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được tiếp nhận trong thời gian tham gia học
tập tại trường; hoàn tất các hồ sơ, thủ tục có liên quan để học sinh quay trở lại trường
cũ học tập khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát.

2. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho những học sinh có nguyện vọng chuyển
trường đến và đi ngoài tỉnh thông qua môi trường internet (bằng văn bản gửi qua
email hoặc hệ thống quản lý văn bản điện tử e-office) nhằm đảm bảo thực hiện
công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, hướng dẫn gia đình học sinh hoàn
thiện hồ sơ chuyển trường đảm bảo theo quy định sau khi tình hình dịch Covid-19
được kiểm soát.

3. Sở GDĐT tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp
nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh của các địa phương khác có nguyện vọng
vào học tập tại trường nơi các em đang lưu trú/cư trú trong thời gian phòng, chống
dịch Covid-19 tại Công văn số 1827/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 20/8/2021. Đề nghị
quý Sở thông tin cho phụ huynh, học sinh biết để đăng ký tham gia học tập.
Sở GDĐT tỉnh Gia Lai rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý Sở.
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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