
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         
V/v: tiếp nhận học sinh học tập tại địa 

phương trong thời gian phòng, chống 

dịch Covid-19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 8 năm 2021 

 
Kính gửi:  

 - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; 

 - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên. 

Căn cứ Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 của Bộ GDĐT về 

việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19; 

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19 trong giai đoạn hiện nay và việc học 

sinh không thể quay lại trường học trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội đồng 

thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh có thể tiếp tục học tập trong năm học 

mới 2021-2022, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội 

dung cụ thể sau: 

1. Đối với các đơn vị trực thuộc sở 

- Thông báo đến cho toàn bộ phụ huynh học sinh của đơn vị liên hệ tại địa 

phương nơi học sinh đang cư trú để tham gia học tập khi chưa thể quay trở lại nhà 

trường. 

- Tiếp nhận học sinh đang theo học tại các nhà trường ở địa phương khác và 

hiện nay đang cư trú trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể phù hợp 

với điều kiện hiện có của đơn vị để học sinh có thể tham gia học tập. 

+ Đối với học sinh lớp 11, 12 tiếp nhận và tạo điều kiện cho học sinh theo học 

tại nhà trường theo nguyện vọng của học sinh; sắp xếp học sinh vào các lớp phù 

hợp với năng lực của học sinh; cấp mã id, mật khẩu của các lớp học trực tuyến; 

thông báo kế hoạch và thời khóa biểu đến phụ huynh và học sinh để tham gia học 

tập như học sinh chính thức của đơn vị. 

+ Đối với học sinh đầu cấp cần xác nhận đã trúng tuyến vào lớp 10 (giấy 

trúng tuyển tạm thời; quyết định trúng tuyển vào lớp 10), nếu học sinh đã trúng 

tuyển vào lớp 10 thì lãnh đạo đơn vị tiếp nhận học sinh và sắp xếp lớp học chung 

với học sinh của đơn vị như học sinh lớp 11 và 12; 

+ Đối với học sinh chưa trúng tuyển vào lớp 10 nhưng đã tốt nghiệp THCS 

thông báo phụ huynh học sinh có thể liên hệ đến các trường dân lập, trường tư 

thục, các trung tâm giáo dục thường xuyên để tiếp nhận và tham gia học tập; các 

đơn vị trường tư thục có trách nhiệm tiếp nhận và sắp xếp học sinh tham gia học 

sinh theo kế hoạch của đơn vị. 
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- Khi tình hình phòng chống dịch được đảm bảo và trở lại bình thường; lãnh 

đạo các đơn vị xác nhận kết quả rèn luyện và tham gia học tập của học sinh tại nhà 

trường; kết quả kiểm tra thường xuyên (nếu có) đảm bảo chính xác, công bằng và 

khách quan. 

- Có trách nhiệm chuyển giao, tiếp nhận lại học sinh kèm theo kết quả rèn 

luyện và học tập của học sinh tại nơi cư trú khi học sinh quay trở lại trường học. 

2. Đối với các phòng GDĐT 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc việc tiếp nhận và sắp xếp học sinh tham gia 

học tập phù hợp với từng điều kiện hiện có của đơn vị. 

- Đối với học sinh chưa tốt nghiệp cấp THCS phòng GDĐT có thể sắp xếp 

học sinh tham gia học tập cho phù hợp và đúng quy định. 

- Báo cáo việc chỉ đạo, sắp xếp tiếp nhận học sinh của các đơn vị trên địa bàn 

về Sở GDĐT (qua phòng GDTrHTX) sau khi kết thúc thời gian giãn cách. 

3. Về việc thực hiện chuyển trường 

Đối với học sinh có nguyện vọng chuyển trường; lãnh đạo các đơn vị tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho học sinh trong chuyển trường và hồ sơ chuyển trường gửi 

đi qua đường hệ thống quản lý văn bản điện tử hoặc qua đường email,... theo các 

phương thức khác phù hợp trên cơ sở đảm bảo quy định về hồ sơ học sinh khi 

chuyển trường, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống 

dịch covid-19. 

Nhận được Công văn, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Bộ GDĐT (để báo cáo); 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- PCT Trần Văn Tuấn (để báo cáo); 

- Giám Đốc ( để báo cáo); 
- Phòng, ban thuộc sở (để p/h thực hiện); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, PC, GDTrHTX-HungVT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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