
UBND TỈNH NINH THUẬN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

Số:        /SGDĐT-NVDH Ninh Thuận, ngày      tháng 9 năm 2021 

V/v khẩn trương rà soát, báo cáo danh 

sách học sinh Ninh Thuận đang mắc 

kẹt ở các tỉnh, thành phố phía Nam có 

nguyện vọng về tỉnh để nhập học. 

 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở.  

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4859/UBND-

VXNV ngày 14/9/2021 về việc khẩn trương rà soát, tham mưu giải quyết số học 

sinh Ninh Thuận đang mắc kẹt ở các tỉnh, thành phố phía Nam có nguyện vọng 

về tỉnh để nhập học, (đính kèm) 

  Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các Phòng GDĐT huyện, 

thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương kết nối với phụ huynh, học 

sinh và các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố phía Nam để rà soát, nắm 

bắt danh sách các em học sinh có nguyện vọng về địa phương để nhập học 

đảm bảo phù hợp, hiệu quả, an toàn và đúng quy định; lập, gửi về Sở GDĐT 

Danh sách chi tiết Học sinh có nguyện vọng về tỉnh để nhập học chậm nhất 

trước 15g00 ngày 15/9/2021 để Sở báo cáo UBND tỉnh.  

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc, khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số 4859/UBND-VXNV ngày 14/9/2021) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- GĐ và Phó GĐ Sở; 

- Các phòng chức năng thuộc Sở; 

- Website Sở GD-ĐT; 

- Lưu VT, NVDH. NV 

  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  
Nguyễn Anh Linh 
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