
 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

 * Bình Phước, ngày 25 tháng 02 năm 2021 

 Số 20- CV/TCT               
 Về việc tổ chức cho học viên  

 các lớp học trở lại  

  

 Kính gửi:  - Các đơn vị liên kết đào tạo, bồi dưỡng, 

  - Trung tâm Chính trị các huyện, 

  - Các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 

  - Các phòng, khoa.   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, sau thời gian dạy và học trực tuyến, Trường 

Chính trị tổ chức cho học viên tham gia học trở lại, cụ thể như sau: 

1. Về thời gian học: Từ chiều 01/3/2021. Lịch chi tiết từng lớp sẽ thông báo và 

đăng trên trang tin điện tử của Trường Chính trị tỉnh Bình Phước. 

2. Hình thức học: Học tập trung tại trường và Trung tâm chính trị các huyện. 

3. Về các biện pháp đảm bảo phòng dịch: 

- Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, giảng viên, học viên thực hiện nghiêm túc 

thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai 

báo y tế”.  

- Bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang dự phòng…  

- Nếu có điều kiện thì bố trí hội trường rộng để học viên ngồi học khoảng 

cách tối thiểu 02m. 

- Học viên chấp hành nghiêm các quy định về vệ sinh phòng dịch; trường hợp 

nào có biểu hiện sốt, ho thì báo cáo ngay cho chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm lớp 

để được giải quyết theo khuyến nghị của ngành y tế. 

Đề nghị các đơn vị liên kết đào tạo, bồi dưỡng; Trung tâm chính trị các 

huyện; chủ nhiệm lớp thông báo cho học viên tham gia học trở lại theo đúng lịch 

học tập của Nhà trường, đồng thời thực hiện tốt các yêu cầu phòng chống dịch của 

các cấp, các hướng dẫn, khuyến cáo của ngành y tế. 

Trân trọng!  

 HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:  
- Như trên, 

- Ban Giám hiệu, 

- Các khoa, phòng, 

- Lưu VT. 

  Nguyễn Thanh Thuyên  
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