CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH GIA LAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2137 /SGDĐT-GDTrHCTTX
V/v lập danh sách học sinh và giáo viên
đang lưu trú ở các tỉnh, thành phố
chưa về Gia Lai do dịch Covid-19

Gia Lai, ngày 20 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm GDTX tỉnh.
Thời gian qua, do tình hình dịch Covid-19, một số giáo viên và học sinh
của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa thể về lại Gia Lai để tham
gia dạy và học khi bắt đầu năm học mới 2021-2022. Để có cơ sở tham mưu
UBND tỉnh kế hoạch cho phép học sinh, giáo viên về lại tỉnh Gia Lai trong thời
gian đến theo đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) đã yêu cầu các đơn vị, trường học lập danh sách học sinh và
giáo viên hiện đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố khác qua nhiều kênh thông
tin. Tuy nhiên, nhiều đơn vị, trường học có số liệu không trùng khớp, không
thống nhất qua mỗi lần báo cáo gây khó khăn trong việc đề xuất phương án cho
phép học sinh, giáo viên về lại địa phương.
Sở GDĐT đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông
trực thuộc Sở, các trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX tỉnh (gọi chung
là đơn vị, trường học) khẩn trương thực hiện các nội dung sau đây:
1. Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kiểm
tra và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GDĐT về việc lập danh sách học
sinh, cán bộ, giáo viên của đơn vị đang ở ngoài Gia Lai theo mẫu đính kèm và
gửi danh sách về Sở GDĐT qua trao đổi nội bộ (ông Huỳnh Ngọc Thiết, chuyên
viên Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường
xuyên).
a) Các trường phổ thông trực thuộc Sở, các trung tâm GDNN-GDTX và
Trung tâm GDTX tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách học sinh và giáo
viên của đơn vị, gửi về Sở GDĐT trước 16 giờ 00 ngày 22/9/2021.
b) Các phòng GDĐT chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách học sinh và giáo
viên cấp THCS của các trường trực thuộc Phòng GDĐT; gửi danh sách về Sở
GDĐT trước 16 giờ 00 ngày 22/9/2021.
c) Lưu ý: Thứ tự nhập dữ liệu bắt đầu là học sinh, sau cùng là giáo viên;
Các phòng GDĐT, các trường phổ thông trực thuộc Sở, các trung tâm GDNNGDTX và Trung tâm GDTX tỉnh nhập dữ liệu trên google drive, sau đó tải
xuống chỉnh sửa và ký đóng dấu, bản scan gửi qua email:
giaoductrunghocgialai@gmail.com.

2. Sở GDĐT lưu ý các đơn vị lập danh sách theo mẫu, đầy đủ, chính xác
các thông tin, gửi danh sách đúng thời gian quy định để không ảnh hưởng đến
việc về Gia Lai của học sinh và giáo viên. Lưu ý thông tin tại cột (T) theo mẫu:
người đi cùng (người chở) nếu vào Gia Lai phải ở cùng địa chỉ với học sinh,
giáo viên để đảm bảo quy định về quản lí, phòng, chống dịch Covid-19.
Yêu cầu thủ trưởng các phòng GDĐT, các trường phổ thông trực thuộc Sở,
các Trung tâm GDNN-GDTX và Trung tâm GDTX tỉnh nghiêm túc triển khai
thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn,
vướng mắc báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục
Chính trị và Giáo dục Thường xuyên, điện thoại 0269 3821650) để được hướng
dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở (để p/h);
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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