UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1282/SGDĐT-GDTrH
V/v tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh bị
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 học tập
tại nơi cơ trú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 20 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Các trường THPT, THCS&THPT;
- Các trung tâm GDNN-GDTX; GDTX-HN;
- Trường Trung cấp DTNT-GDTX Bắc Quang.
Thực hiện Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 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 bệnh Covid-19; trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức
tạp ở một số địa phương, nhiều học sinh đã phải di chuyển về các địa phương cư trú
mà không kịp trở lại trường học để bắt đầu năm học 2021-2022; nhằm đảm bảo
quyền lợi học tập cho học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh, Sở
GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các trường THPT,
THCS&THPT; các trung tâm GDNN-GDTX; GDTX-HN và Trường Trung cấp
DTNT-GDTX Bắc Quang (sau đây gọi chung là các đơn vị, trường học) chỉ đạo
và triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Đối với trường hợp trẻ mầm non, học sinh, học viên (gọi chung là
người học) có nguyện vọng học tập tại đơn vị, trường học nơi cư trú trong
thời gian phòng, chống dịch Covid-19
1.1. Đối với người học từ tỉnh/thành phố khác chuyển đến: người đứng đầu
các cơ sở giáo dục thực hiện các yêu cầu sau
- Tiếp nhận Đơn đề nghị của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người học;
- Phối hợp với các địa phương, liên hệ với đơn vị, trường học nơi người
học chuyển đi (bằng văn bản gửi qua email hoặc các phương tiện kết nối khác)
để xác thực thông tin người học;
- Bố trí cho người học tham gia học tập tại đơn vị, trường học sau khi đã
xác thực thông tin; gửi thông báo đến đơn vị, trường học nơi người học chuyển
đi;
- Căn cứ vào điều kiện thực tế, quan tâm, hỗ trợ người học về các điều
kiện học tập cần thiết như sách giáo khoa, tài liệu học tập…; tạo điều kiện thuận
lợi nhất cho người học học tập theo kế hoạch giáo dục của đơn vị, nhà trường;
- Xác nhận, chuyển giao kết quả rèn luyện và học tập để người học làm
thủ tục 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.
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1.2. Đối với người học của tỉnh Hà Giang hiện chưa thể quay trở về tỉnh để
tham gia học tập: người đứng đầu các cơ sở giáo dục thực hiện các yêu cầu sau
- Thông báo cho người học nội dung Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH;
- Hướng dẫn người học liên hệ với cơ sở giáo dục nơi người học đang cư
trú để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia học tập;
- Tích cực phối hợp, giúp người học hoàn tất thủ tục đăng ký theo học tại
nơi cư trú;
- Tiếp nhận lại người học (kèm theo kết quả rèn luyện và học tập) khi
người học quay trở lại đơn vị, trường học sau thời gian phòng, chống dịch
Covid-19; quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học tiếp tục
học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
2. Đối với người học có nguyện vọng xin chuyển trường
Người đứng đầu các cơ sở giáo dục hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho
người học thực hiện việc chuyển đến và chuyển đi trên cơ sở đảm bảo quy định
về hồ sơ người học khi chuyển trường, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm quy
định về phòng, chống dịch Covid-19.
3. Chế độ thông tin, báo cáo
Khi phát sinh tình huống chuyển giao, tiếp nhận người học được nêu tại
mục "1" công văn này, người đứng đầu các cơ sở giáo dục lập danh sách, báo
cáo với cấp quản lý trực tiếp. Các Phòng GD&ĐT tổng hợp thông tin từ các cơ
sở giáo dục thuộc quyền quản lý, báo cáo Sở GD&ĐT.
Báo cáo của các đơn vị, trường học yêu cầu gửi qua Hệ thống quản lý văn
bản và điều hành (Vnptioffice), đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ thư:
phonggdtrh.sohagiang@moet.edu.vn.
Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học nghiêm túc triển khai thực
hiện. Mọi vấn đề vướng mắc phát sinh, đề nghị liên hệ với Phòng Giáo dục
Trung học, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- GĐ, các PGĐ Sở GD&ĐT;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, GDTrH.
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