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Về việc tổ chức cho học viên các lớp
học trở lại theo hình thức trực tuyến

Kính gửi: - Các đơn vị liên kết đào tạo,
- Trung tâm Chính trị các huyện,
- Các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính,
- Các phòng, khoa.
Sau thời gian hoãn học do phòng chống dịch bệnh Covid-19 và nghỉ tết
Nguyên đán Tân Sửu, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về phòng chống dịch, để
kế hoạch học tập của các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và các lớp
khác theo đúng tiến độ, Trường Chính trị tổ chức cho học viên tham gia học trở lại
với hình thức, thời gian cụ thể như sau:
1. Thời gian học:
- Lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 114, khóa 115, khóa 116, khóa 117 (Hớn
Quản) và khóa 119 (Chơn Thành) bắt đầu học từ ngày 23/02/2021.
- Lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 118 bắt đầu học từ chiều ngày 22/02/2021.
- Các lớp khác khi có lịch sẽ thông báo chi tiết và đăng trên trang tin điện tử
của Trường Chính trị tỉnh Bình Phước (Website). Địa chỉ: truongchinhtri.edu.vn
2. Hình thức học:
Áp dụng hình thức học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.
Đề nghị Trung tâm Chính trị các huyện; chủ nhiệm các lớp thông báo cho
học viên theo dõi thông tin trên Website của Nhà trường để tham gia học trở lại
theo đúng lịch học tập, tải ứng dụng, thực hiện học trực tuyến.
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị (trực tiếp là đồng chí Cù Trọng Tuấnchuyên viên công nghệ thông tin của trường) chuẩn bị các điều kiện triển khai
phương án học trực tuyến cho học viên để đảm bảo kế hoạch học tập của các lớp:
- Hướng dẫn cho học viên, giảng viên tải và cài đặt ứng dụng trên Website.
- Tập huấn cho giảng viên giảng thử trong tuần 07 (ngày 18-19/2);
Phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học bố trí lịch học hợp lý, thông báo
sớm cho các lớp, các giảng viên có lịch giảng trực tuyến, thực hiện lần lượt có sự

hỗ trợ của chuyên viên công nghệ thông tin; sau khi có hiệu quả tốt thì triển khai
cho tất cả các lớp; tham mưu cho Ban Giám hiệu về hình thức tổ chức thi vấn đáp
trực tuyến; liên hệ với Học viện Chính trị khu vực II về hình thức và thời gian học
phù hợp của lớp Cao cấp lý luận chính trị.
Các khoa, phòng, giảng viên chuẩn bị sẵn sàng phương tiện máy móc, điều
kiện cần thiết, tham gia tập huấn đầy đủ để thực hiện giảng dạy trực tuyến đảm bảo
chất lượng, tiến độ học tập của các lớp.
Trân trọng!
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên,
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Ban Giám hiệu,
- Các khoa, phòng,
- Lưu VT.
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