
 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:               /SGDĐT-GDTrH 

V/v hướng dẫn tổ chức tổng kết năm 

học 2020-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Phước, ngày       tháng 5  năm 2021 

Kính gửi:  

     - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

     - Các đơn vị trực thuộc;  

     - Các trung tâm GDNN-GDTX. 

 

Tiếp theo Công văn số 1408/SGDĐT-GDTrH ngày 16/5/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tiếp tục thực hiện các chỉ đạo trong phòng, 

chống dịch COVID-19; Sở GDĐT hướng dẫn việc tổ chức tổng kết năm học 

2020-2021 như sau: 

- Tuyệt đối không tập trung học sinh, phụ huynh học sinh để tổ chức tổng 

kết năm học 2020-2021, họp cha mẹ học sinh cuối năm học kể cả theo đơn vị 

lớp học. 

- Việc cập nhật thông tin đánh giá kết quả cuối năm học 2020-2021 đến 

các em học sinh, các bậc phụ huynh các đơn vị thực hiện thông qua liên lạc điện 

tử, zalo, facebook hoặc các hình thức khác phù hợp để đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch. Việc phát thưởng cho các em học sinh năm học 2020-2021 các đơn 

vị thực hiện vào khai giảng năm học 2021-2022 hoặc khi dịch COVID-19 đã 

được kiểm soát. 

-  Việc tập trung học sinh, phụ huynh học sinh phục vụ công tác thi tuyển 

sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, Sở GDĐT sẽ có các văn bản hướng dẫn 

tiếp theo. 

Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./. 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như trên;   

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDTrH. 
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