
 

 
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  

V/v hướng dẫn xét tỉ lệ chuyên 

cần phục vụ cho công tác 

PCGDMNTNT năm 2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng  5    năm 2021 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Căn cứ Công văn số 992/UBND-VP ngày 31/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc cho học sinh nghỉ Tết nguyên đán sớm để phòng chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn tỉnh (học sinh nghỉ trước 02 ngày so với khung thời gian năm học 

2020-2021). 

Công văn số 1351/UBND-VP về việc kiểm soát dịch Covid-19 sau tết 

Nguyên đán Tân Sửu (học sinh nghỉ 07 ngày so với khung thời gian năm học 

2020-2021). 

Công văn số 4843/UBND-VP ngày 07/5/2021 về việc tạm dừng một số hoạt 

động để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh: “trẻ học tại các cơ sở giáo 

dục mầm non kể cả các trường, nhóm lớp tư thục tạm dừng đến trường từ ngày 

8/5/2021” (học sinh nghỉ 14 ngày so với khung thời gian năm học 2020-2021). 

Theo quy định trẻ 5 tuổi được công nhận hoàn thành chương trình GDMN: 

“nghỉ không quá 45 ngày/năm học”. Tuy nhiên, năm học 2020-2021 do tình 

hình dịch bệnh Covid-19 nên UBND tỉnh đã chỉ đạo cho trẻ nghỉ học để phòng, 

chống dịch (thời gian thực học giảm 23 ngày so với khung thời gian năm học 

2020-2021).  

Đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố hướng 

dẫn các cơ sở giáo dục mầm non công nhận trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình 

GDMN có số ngày nghỉ học “không quá 35 ngày/năm học”. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố 

(t/h); 

- Lưu: VT, GDMNTH, HaNT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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