
     UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:   
V/v không tổ chức tổng kết năm học 2020-

2021 trực tiếp tại trường và tiếp tục tổ chức 

ôn tập cho học sinh lớp 9, lớp 12 trực tuyến 

trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức 

tạp 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 5 năm 2021 

      

       Kính gửi:  

                   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

                   - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố. 

    

Trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng chống dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe 

của nhân dân, của cộng đồng lên trên hết.  

2. Tiếp tục thực hiện rà soát và báo cáo về Sở GDĐT danh sách cán bộ, nhân 

viên, giáo viên, sinh viên, học sinh đi hoặc tiếp xúc với những người đi đến vùng 

dịch (nếu có) theo các báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về 

tình hình điều tra và truy vết các trường hợp nghi nhiểm Covid-19 mà Văn phòng Sở 

GDĐT đã gửi qua Zalo của nhóm (LĐ PGD, LĐ THPT, LĐ GDTX). 

3. Không tổ chức tổng kết năm học 2020-2021 trực tiếp tại trường, Nhà trường 

tiến hành tổ chức họp phụ huyng học sinh trực tuyến và chủ động gửi kết quả học tập 

qua hệ thống VNEdu, gửi giấy khen, phần thưởng cho học sinh bằng các hình thức 

phù hợp, nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh. 

4. Đối với học sinh lớp 9, lớp 12, Nhà trường tiếp tục tổ chức ôn tập trực tuyến 

theo công văn số 1173/SGDĐT- GDTrHTX ngày 17/5/2021 của Sở Giáo dục và đào 

tạo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo đến khi có thông báo mới. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc 

triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên./. 
 

Nơi nhận:                                                                               
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh; 

- PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở;  

- Lưu: VT, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu   
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