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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

Số:       /SGDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v tổ chức các hoạt động giáo dục, 

tạo điều kiện cho học sinh học tập tại 

nơi cư trú do dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   

                  
 

   Đắk Lắk, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

 Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh và các Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện 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; Công văn số 7940/UBND-KGVX ngày 20/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do 

dịch Covid-19, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội 

dung sau:  

 1. Tiếp nhận, tạo điều kiện cho các học sinh của địa phương khác có nguyện 

vọng vào học tập tại trường nơi các em đang cư trú trong thời gian phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 chưa thể quay trở về trường học để bắt đầu năm học 2021-2022. Rà 

soát, nắm thông tin tình hình những học sinh của nhà trường hiện nay đang ở các 

tỉnh, thành phố và các địa phương khác chưa có điều kiện trở về để tham gia học tập 

trong năm học mới; đề nghị giáo viên chủ nhiệm lớp liên hệ với gia đình học sinh 

hướng dẫn các em liên hệ với trường học ở địa phương nơi đang tạm trú để tham gia 

học tập cho đến khi được trở về trường. Thống kê danh sách học sinh địa phương 

khác đang có nguyện vọng học tạm thời tại nhà trường (theo đường link số 01) và học 

sinh của nhà trường đang cư trú ở những địa phương khác chưa kịp về (theo đường 

link số 02) báo cáo Sở GDĐT trước ngày 23/8/2021.  

Link số (01): https://tinyurl.com/di-chua-ve 

Link số (02): https://tinyurl.com/den-chua-di-duoc 

Phối hợp với các địa phương, nhà trường nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đi 

và chuyển đến (bằng các văn bản điện tử email, gmail...) để tiếp nhận và bố trí, xếp 

lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng. Căn cứ vào điều kiện của nhà trường 

quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh học tập thuận lợi. 

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 bệnh COVID-19, đảm 

bảo chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định. Chuyển giao, tiếp nhận lại học 

sinh kèm theo kết quả học tập (đã học tập tại trường học nơi cư trú) và bố trí cho các 

em học tập trở lại bình thường theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

https://tinyurl.com/di-chua-ve
https://tinyurl.com/den-chua-di-duoc


2 
 

2. Đối với học sinh có nguyện vọng xin chuyển trường, đề nghị các nhà trường 

tạo mọi điều kiện về thủ tục nhập học tại đơn vị, giới thiệu học sinh đến nơi nhập học 

linh hoạt trên cơ sở đơn đề nghị của phụ huynh học sinh; còn các hồ sơ khác theo quy 

định có thể yêu cầu phụ huynh học sinh cam kết bổ sung đầy đủ khi tình hình dịch 

bệnh Covid-19 được kiểm soát. 

3. Căn cứ vào điều kiện thực tế về phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, 

thủ trưởng đơn vị chủ động triển khai thực hiện các hoạt động trước khi tổ chức khai 

giảng và bắt đầu năm học mới như: Tổ chức ôn tập, kiểm tra lại theo hình thức phù 

hợp; triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên đảm bảo khoa học, đúng quy định. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Mọi thông tin liên hệ phòng Giáo dục Trung học – Giáo 

dục Thường xuyên, Sở GDĐT để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- UBND tỉnh ;                                                                         

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu VT, GDTrH-GDTX. 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

    Phạm Đăng Khoa 
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