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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phối hợp tiếp nhận, tạo điều kiện
cho trẻ mầm non, học sinh, học viên học
tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo1
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.
Nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cho trẻ mầm non, học sinh, học viên (sau đây
gọi là học sinh) tham gia học tập tại nơi lưu trú/cư trú do dịch Covid-19; Sở GDĐT
tỉnh Hà Giang thông tin và trân trọng đề nghị các Sở GDĐT quan tâm phối hợp
triển khai tuyên truyền, thực hiện một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp nhận, tạo điều kiện cho học
sinh của các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Hà Giang được tham gia học tập tại trường
nơi các em đang lưu trú/cư trú trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 chưa
thể quay trở về tỉnh Hà Giang để bắt đầu năm học 2021-2022. Hướng dẫn các cơ
sở giáo dục xác nhận kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được tiếp nhận
trong thời gian tham gia học tập tại trường; hoàn tất các hồ sơ, thủ tục có liên quan
để học sinh quay trở lại trường cũ học tập khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm
soát.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho những học sinh có nguyện vọng chuyển
trường đến và chuyển trường đi ngoài tỉnh theo phương thức phù hợp trên cơ sở
đảm bảo quy định về hồ sơ học sinh khi chuyển trường, đồng thời đảm bảo thực
hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Hiện nay, tỉnh Hà Giang thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục
chuyển trường bằng hình thức: gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính
công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, số 519, đường Nguyễn
Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang (đối với học sinh THPT); đến Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện (đối với trẻ mầm non, học sinh
Tiểu học và THCS); hoặc qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Cổng dịch vụ
công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn), cổng dịch vụ công Quốc gia
(http://dichvucong.gov.vn).
3. Sở GDĐT tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh của các địa phương khác có nguyện
vọng vào học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong thời gian
phòng, chống dịch Covid-19 tại Công văn số 1282/SGDĐT-GDTrH ngày
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20/8/2021 (công văn được đính kèm văn bản). Đề nghị quý Sở thông tin cho phụ
huynh, học sinh biết để đăng ký tham gia học tập.
Sở GDĐT tỉnh Hà Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các
Sở GDĐT. /.
Nơi nhận:
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- GĐ, các PGĐ Sở GD&ĐT;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX;
- Trường Trung cấp DTNT-GDTX Bắc Quang;
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