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Lệ Thủy, ngày       tháng    năm 2021 

Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 2713/SGDĐT-GDTrHTX ngày 24/8/2021 của Sở 

GD&ĐT về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do 

dịch Covid-19, Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Đối với học sinh đến từ các địa phương khác có nguyện vọng đăng ký 

học tập tại trường  

- Phối hợp với nhà trường nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đi (bằng văn 

bản gửi qua email, zalo hoặc hệ thông văn bản điện tử e-office) để hoàn thành các 

thủ tục tiếp nhận học sinh.  

- Tiếp nhận học sinh có nguyện vọng vào học tập tại trường nơi học sinh cư 

trú trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Bố trí, xếp lớp cho học sinh vào 

học tập đúng đối tượng; hỗ trợ học sinh các điều kiện học tập cần thiết như sách 

giáo khoa, tài liệu, đồ dùng học tập; tạo điều kiện tốt 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, chuyển giao học sinh 

quay lại trường cũ học tập sau thời gian cư trú phòng chống dịch Covid-19, bảo 

đảm chính xác, công bằng, minh bạch, đúng qui định.  

2. Đối với học sinh trường mình đang cư trú tại địa phương khác trong 

thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19  

- Phân công giáo viên chủ nhiệm rà soát để kịp thời xác định tất cả những 

học sinh của trường đang cư trú tại địa phương khác trong thời gian phòng, chống 

dịch Covid-19. Tổ chức tư vấn, hướng dẫn học sinh chọn trường phù hợp để đăng 

ký tham gia học tập.  

- Hỗ trợ hoàn thành các thủ tục, hồ sơ cho học sinh có nguyện vọng xin vào 

học tập tại trường nơi học sinh đang cư trú trong thời gian giãn cách xã hội để 

phòng, chống dịch Covid-19.  

- Tiếp nhận lại học sinh trở lại học tập sau khi hết thời gian giãn cách xã hội 

theo quy định.  

3. Đối với học sinh có nguyện vọng chuyển trường  

Thực hiện các thủ tục, hồ sơ chuyển trường theo qui định hiện hành, đảm 

bảo thực hiện nghiêm các qui định phòng, chống dịch Covid-19.  
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Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, Thủ trưởng đơn vị báo cáo 

Phòng GDĐT để được hướng dẫn và giải quyết./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy;  

- UBND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo, CV Phòng GD&ĐT; 

- Website; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Vững 
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