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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức các hoạt động hè ở các trường Tiểu học và THCS; 

 trông giữ trẻ mầm non ở các trường mầm non và các nhóm lớp tư thục và  
công tác tuyển sinh ở các trường đối với bậc Tiểu học và THCS 

 

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc. 

 
 Căn cứ các Công văn chỉ đạo của các cấp về chấm dứt cách ly xã hội tại 

thành phố Buôn Ma Thuột và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các trường một số nội dung sau:  

1. Nghiên cứu và thực hiện Công văn số 7274/UBND-KGVX ngày 
16/8/2020 của UBND tỉnh về việc chấm dứt cách ly xã hội tại thành phố Buôn Ma 
Thuột và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tuyên 
truyền đến đội ngũ giáo viên, phụ huynh học sinh về nội dung văn bản trên. 

 2. Đối với các trường Mầm non và các nhóm lớp mầm non tư thục: 

Xem xét điều kiện thực tế của nhà trường và nhu cầu đăng ký của phụ huynh 
học sinh để tổ chức trông giữ trẻ theo quy định. Đồng thời, Ban giám hiệu nhà 
trường, các chủ nhóm lớp phải thực hiện các biện pháp vệ sinh trường lớp, khử 
khuẩn các đồ dùng, đồ chơi; hướng dẫn đo thân nhiệt và đeo khẩu trang cho trẻ 
trước khi vào trường, lớp và thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành y tế về phòng 
chống dịch bệnh Covid-19. 

 3. Đối với các trường Tiểu học và THCS: 

3.1. Các trường Tiểu học và THCS có tổ chức các hoạt động trong hè: thực 
hiện các nội dung tương tự Mục 2 ở Thông báo này. 

3.2. Về công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 

Các trường tiếp tục triển khai Kế hoạch tuyển sinh kể từ ngày 17/8/2020, tuy 
nhiên phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, thời gian 
tuyển sinh như sau: 

- Từ ngày 17/8/2020 đến 24/8/2020 các trường cung cấp hồ sơ tuyển sinh 
cho phụ huynh học sinh, nhận hồ sơ tuyển sinh, tổ chức xét tuyển, lập các loại hồ 
sơ theo quy định. 

- Ngày 25/8/2020 các trường duyệt kết quả tuyển sinh tại Phòng GDĐT. 

- Ngày 27/8/2020: trường thông báo kết quả tuyển sinh. 



Nhận được Thông báo này, đề nghị các trường nghiêm túc triển khai và thực 
hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND TP (báo cáo); 
- Lưu: VT, VP. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hữu Thọ 
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