
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN BIÊN TẬP CỔNG  

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH 

   Số: 33/BBT-THCB 

V/v trả lời câu hỏi công dân trên  

Cổng TTĐT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Trà Vinh, ngày 13 tháng 9 năm 2021 

Kính gửi: Ông Lê Tấn Trung; địa chỉ: 144, D6, phường Hòa Phú, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Ngày 13/9/2021, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh nhận được câu 
hỏi của ông Lê Tấn Trung; địa chỉ: 144, D6, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, 

Bình Dương, với nội dung: 

Tôi có em đang chuẩn bị nhập học trường THPT Hồ Thị Nhâm tại tỉnh 

Trà Vinh. Hiện tại em tôi đang sinh sống tại Bình Dương, cần về huyện Càng 
Long để nhập học. Tôi cần tư vấn phương thức đăng ký hoặc di chuyển, có thể 

về cá nhân hay phải đăng ký theo đoàn, tổ chức để về quê. Hiện tại tôi đã đăng 
ký tại địa chỉ thường trú, nhưng chưa có quyết định khi nào được về mà ngày 

nhập học đã gần kề. Chân thành cảm ơn! 

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi và căn cứ Công văn 4055/UBND-NC 

của UBND tỉnh Trà Vinh ngày 11/9/2021, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử 
tỉnh trả lời như sau:  

Tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp nhận học sinh (từ 18 tuổi trở xuống) trên địa bàn 
tỉnh đã di chuyển ra ngoài tỉnh, nay có nhu cầu trở về nơi thường trú trên địa 

bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để học online năm học 2021 - 2022 
với điều kiện phải thực hiện test nhanh khi đến chốt kiểm tra y tế vào tỉnh, nếu 
âm tính cho vào địa phương nơi thường trú, khai báo y tế với Trạm y tế cấp xã, 

về cách ly tại nhà 14 ngày và thực hiện xét nghiệm định kỳ, gia đình có cam kết 
vệc quản lý, thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 

(trường hợp dương tính sau xét nghiệm thì xử lý theo quy định). 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh phúc đáp đến ông Lê Tấn Trung 

được biết./.  

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, THCB. 
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

Nguyễn Thanh Tâm 
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