UBND TP. CẦN THƠ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2171/SGDĐT-GDTrH

Cần Thơ, ngày 23 tháng 8 năm 2021

V/v tiếp nhận, tạo điều kiện cho
học sinh học tập tại thành phố
Cần Thơ do dịch Covid-19

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Trường trung học phổ thông, trường phổ thông
có nhiều cấp học;
- Trung tâm GDNN - GDTX quận, huyện.
Căn cứ Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 8 năm 2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại
nơi cư trú do dịch Covid-19;
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiếp nhận, tạo điều kiện cho trẻ mầm
non, học sinh, học viên (sau đây gọi tắt là học sinh) các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương (ngoài thành phố Cần Thơ) vào học tập tại các trường mầm
non, trường phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường
xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ (sau đây gọi tắt là các cơ sở giáo dục) do
dịch Covid-19 năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tiếp nhận
Học sinh thuộc các tỉnh, thành phố ngoài thành phố Cần Thơ đang cư trú tại
thành phố Cần Thơ, không thể quay lại trường cũ trong thời gian phòng chống
dịch Covid-19, có nguyện vọng vào học tập tại các cơ sở giáo dục nơi học sinh
đang cư trú.
2. Điều kiện nhập học
- Học sinh thuộc đối tượng tiếp nhận và có đủ hồ sơ nhập học;
- Các cơ sở giáo dục nơi học sinh có nguyện vọng nhập học có đủ điều kiện
tiếp nhận (ưu tiên trường gần nơi cư trú của học sinh).
3. Hồ sơ nhập học
- Hồ sơ chứng minh người xin nhập học hiện là học sinh đang học tại một cơ
sở giáo dục ngoài thành phố Cần Thơ (trường cũ): học bạ hoặc phiếu liên lạc hoặc
phiếu báo điểm,… của năm học 2020-2021 (học sinh giáo dục mầm non không
cần hồ sơ này);
- Xác nhận địa bàn cư trú hiện tại: hộ khẩu hoặc tạm trú hoặc giấy tờ khác
có giá trị tương đương (bản phô tô, không cần chứng thực);
- Đơn xin nhập học (theo mẫu đính kèm).
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Học sinh nộp hồ sơ nhập học tại cơ sở giáo dục theo đúng hệ đã học gần
nơi cư trú nhất và được sự đồng ý tiếp nhận của Hiệu trưởng, Giám đốc trung
tâm trước ngày khai giảng năm học mới (nộp trực tiếp hoặc gửi qua mail dưới
dạng file).
4. Thời gian học tập
Học sinh được học tập tại các cơ sở giáo dục của thành phố Cần Thơ từ
ngày bắt đầu năm học 2021-2022 đến khi trường cũ của học sinh tổ chức dạy
học và các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022.
5. Tổ chức thực hiện
a) Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện
- Chỉ đạo các trường phổ thông thuộc phạm vi quản lý tổ chức tiếp nhận,
tạo điều kiện cho học sinh học tập theo quy định;
- Kiểm tra, giám sát và giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình
thực hiện tại địa phương; tập hợp và báo cáo danh sách học sinh đã tiếp nhận,
học sinh các trường thuộc phạm vi quản lý được các tỉnh, thành phố khác tiếp
nhận, theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục Trung học.
b) Lãnh đạo các cơ sở giáo dục
- Thông tin công khai số lượng học sinh có thể tiếp nhận (theo từng khối); tổ
chức tiếp nhận, sắp xếp, bố trí học sinh phù hợp với tình hình thực tế của nhà
trường, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục của nhà
trường;
- Quan tâm hỗ trợ học sinh được tiếp nhận về các điều kiện học tập cần
thiết như sách giáo khoa, tài liệu học tập; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học
sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường;
- Xác nhận kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được tiếp nhận để học
sinh quay trở lại trường cũ học tập sau thời gian phòng, chống dịch Covid-19,
bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định;
- Tổ chức thu nhận, chuyển hồ sơ (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 cho học
sinh học tập theo đúng đối tượng;
- Chuyển giao, tiếp nhận lại học sinh kèm theo kết quả rèn luyện và học tập
của học sinh (đã học tập tại trường học nơi cư trú) khi học sinh quay trở lại
trường cũ học tập; quan tâm hỗ trợ học sinh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
học sinh khi quay trở lại trường cũ học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà
trường;
- Các cơ sở giáo dục báo cáo danh sách học sinh đã tiếp nhận, học sinh của
đơn vị được các tỉnh, thành phố khác tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến theo địa
chỉ: https://forms.gle/ccQcGBBv8u8moqch7.
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Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện
nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn,
vướng mắc, các đơn vị báo cáo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng
Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (để báo cáo);
- UBND quận, huyện (để phối hợp);
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Tăng
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN NHẬP HỌC
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường1……………………………..…………….
- Họ và tên học sinh:…………………………………...Giới tính…………
- Hiện cư ngụ tại2:………………………………………………………….
- Là học sinh lớp:…………… Trường3…………………………………..
quận/huyện……………………..tỉnh/thành phố…………………………..
Nay Em làm đơn này kính gửi Hiệu trưởng nhà trường cho phép em được
vào học lớp4………..tại Trường5………………………………………………..
Lý do: Đang cư trú tại thành phố Cần Thơ, không thể quay lại trường cũ
trong thời gian thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.
Khi học tập tại trường, em xin cam kết:
1. Chấp hành nội quy, quy định của nhà trường; tham gia học tập và các
hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức.
2. Trở về trường cũ để học tập khi trường cũ tổ chức dạy học và các hoạt
động giáo dục năm học 2021-2022.

Xác nhận của phụ huynh học sinh
Tôi là6………..của học sinh, xin xác nhận
nội dung đơn là chính xác
(ký, ghi rõ họ tên)
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Cần Thơ, ngày…..tháng …..năm 2021
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

Tên trường mầm non, phổ thông, TTGDNN-GDTX có nguyện vọng xin vào học.
Địa chỉ cư trú của học sinh tại thành phố Cần Thơ.
3
Tên trường học sinh đang học năm học 2020-2021.
4
Ghi lớp của năm học 2021-2022 (ví dụ 10, 11, 12).
5
Tên trường/trung tâm có nguyện vọng xin vào học.
6
Ghi rõ quan hệ với học sinh: Cha/mẹ, Ông/bà, Anh/chị,…Trường hợp học sinh là trẻ mầm non hoặc tiểu học thì
Phụ huynh học sinh ký đơn thay cho học sinh.
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