UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 711/PGDDT

Bà Rịa, ngày 15 tháng 07 năm 2021

V/v khẩn trương triển khai thực hiện tuyển
sinh bằng phương thức trực tuyến từ năm
học 2021-2022.

Kính gửi:
- Hiệu trường các trường Mầm non trên địa bàn thành phố Bà Rịa;
- Hiệu trường các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Bà Rịa;
- Hiệu trường các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa.
Thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND
thành phố Bà Rịa về việc phê duyệt kế hoạch xét công nhận HTCTTH, tốt nghiệp
Trung học cơ sở năm học 2020-2021 và tuyển sinh vào các trường Mầm non, Tiểu
học và Trung học cở sở năm học 2021-2022 và công văn 852/SGDĐT-QLCL,
ngày 16/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc hướng
dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022;
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm chủ động thực
hiện công tác tuyển sinh năm học 2021-2022. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành
phố Bà Rịa đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa
bàn thực hiện một số nội dung như sau:
1. Thời gian tuyển sinh:
Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 30/7/2021. Ngày công bố danh sách tuyển
sinh trước ngày 10/08/2021.
2. Phương thức tuyển sinh:
- Từ năm học 2021-2022 các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa
bàn thực hiện phương thức tuyển sinh trực tuyến.
- Tăng cường công nghệ thông tin, truyền thông, sử dụng website nhà
trường hiệu quả trong công tác thông tin về tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh các
trường Mầm non, Tiểu học và THCS cung cấp số điện thoại, email hỗ trợ công
tác tuyển sinh.
- Lưu ý: Đối với các trường hợp phụ huynh không có trang thiết bị đăng ký
trực tuyến nhà trường hỗ trợ thu nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp, Hiệu trưởng các
trường phẩn bố tuyển sinh chia theo khu vực và thời gian, bố trí khu vực giản
cách và thực hiện nghiêm các khuyến cáo của bộ y tế, các văn bản chỉ đạo của
các cấp về phống dịch Covid-19 hiện hành.
3. Công tác chuẩn bị năm học mới.
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- Hiệu trưởng các trường chủ động, tiếp tục tập huấn trực tuyến các phần
mềm giảng dạy trực tuyến.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học đảm bảo năm học mới.
- Thường xuyên, tăng cường công tác vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch
bệnh covid-19, thực hiện nghiêm các qui định về phòng chống dịch bệnh.
- Tiếp tục thực hiện công tác thông tin truyền thông cho cán bộ, giáo viên,
nhân viên, học sinh nhà trường thực hiện tốt các khuyến cáo của bộ y tế, phối hợp
với các cơ quan chức năng trong việc truy vết các yếu tố dịch tế liên quan đến đội
ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.
Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa yêu
cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS khẩn trương, triển khai,
thực hiện./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- UBND Tp Bà Rịa (b/c);
- Website phòng;
- Lưu: VT.

Trần Thị Phương Hiền
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