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V/v rà soát các trường hợp học sinh
thi vào lớp 10 THPT và học sinh thi vào
lớp 6 Trường THCS Lê Quý Đôn bị ảnh
hưởng do dịch bệnh Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Bắc Giang, ngày 18 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS thành phố Bắc Giang
Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Đính - Phó Chủ tịch UBND
thành phố Bắc Giang về việc rà soát trường hợp các học sinh bị ảnh hưởng đến các
kỳ thi do dịch bệnh Covid 19;
Nhằm kịp thời đưa ra các phương án tốt nhất cho học sinh, phòng GD&ĐT
yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học và THCS thực hiện một số nội dung cụ thể
như sau:
1. Đối với các trường THCS
- Rà soát học sinh lớp 9 có đăng ký thi vào lớp 10 các trường THPT công lập
với thông tin học sinh thuộc đối tượng: F0, F1, F2; học sinh trong vùng phong tỏa y
tế, học sinh trong vùng thực hiện Chỉ thị 16; học sinh về từ vùng dịch phải thực hiện
cách ly theo biểu mẫu Phòng GD&ĐT đã gửi về các trường.
- Thường xuyên phối hợp với y tế địa phương để cập nhật thông tin chính xác
của học sinh như: ngày bắt đầu và kết thúc cách ly đối với học sinh F1, F2 và học
sinh trở về từ vùng dịch; ngày địa phương dỡ bỏ cách ly y tế/thực hiện Chỉ thị 16.
Khi đã hết thời gian cách ly, dỡ bỏ thực hiện cách ly y tế/thực hiện Chỉ thị 16 phải
báo cáo kịp thời về Phòng GD&ĐT kèm theo minh chứng là Quyết định kết thúc
thời gian cách ly.
* Lưu ý: Các trường thực hiện báo cáo trước 11h hàng ngày. Trong trường
hợp thay đổi nội dung báo cáo (học sinh hết thời gian cách ly, bổ sung đối tượng học
sinh…) Hiệu trưởng phải có văn bản báo cáo cụ thể, kèm theo minh chứng là các
Quyết định, gửi về Phòng GD&ĐT qua Email: ntmai.bg@bacgiang.edu.vn
2. Đối với các trường tiểu học
Thực hiện các nội dung như các trường THCS đối với các học sinh có đăng
ký thi vào lớp 6, Trường THCS Lê Quý Đôn. Báo cáo danh sách học sinh theo biểu
mẫu, gửi về Email: nvmanh.bg@bacgiang.edu.vn
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3. Nhắc nhở khi thực hiện báo cáo
Hiệu trưởng các trường chịu hoàn toàn trách nhiệm với những thông tin học
sinh của đơn vị báo cáo.
Trong thời gian vừa qua, một số trường THCS vẫn chưa thực sự nghiêm túc
trong việc rà soát học sinh dẫn đến tình trạng để sót học sinh trong vùng cách ly y
tế/thực hiện Chỉ thị 16 như: Trường THCS Trần Nguyên Hãn, Xương Giang, Tân
Tiến, Dĩnh Kế, Lý Tự Trọng …
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên và
thực hiện báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên (t/h);
- LĐ, CV phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.

Đỗ Văn Quý

