
Sở LĐ–TB&XH Lâm Đồng             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Trường TCN Tư Thục Tân Tiến Độc lập – Tự do – Hạnh phú 

Số:    164   /KH- TCN TTTT                                    
V/v cho học sinh đến trường học trực tiếp                      Bảo lộc, ngày 29 tháng 12 năm 2021 
 sau thời gian học trực tuyến để phòng,  
chống dịch Covid-19       

 

Kính gởi: 

- Ban giám hiệu trường TCN TT Tân Tiến. 

- Tập thể Giáo viên, Nhân viên Trường TCN TT Tân Tiến. 

- Quý Phụ huynh Học viên khóa 12,13,14. 

Thực hiện công văn số 2438/SGDĐT-QLCL-GDTX của Sở Giáo Dục Đào Tạo 

tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2021 về việc tổ chức cho học sinh khối 

văn hóa đến trường học trực tiếp sau thời gian học trực tuyến để phòng chống dịch 

Covid-19. 

 

Để hoàn thành chương trình học kỳ I theo chỉ đạo của Sở Giáo Dục Đào Tạo tỉnh 

Lâm Đồng, Hiệu trưởng trường TCN TT Tân Tiến quyết định tổ chức học trực tiếp tại 

trường cho học viên khóa 12,13 và 14 bắt đầu từ ngày 04 tháng 01 năm 2022. Học 

viên đến trường phải đảm bảo các điều sau: 

- Đã tiêm đủ 2 mũi vaccine; 

- Có kết quả xét nghiệm dịch Covid-19 âm tính không quá 3 ngày; 

- Trong suốt thời gian học ở trường Giáo viên, Học viên phải thực hiện nghiêm 

ngặt quy định 5K của Bộ Y tế; 

- Khuyến khích dùng phương tiện cá nhân khi đến trường. 

 

Những học viên không đảm bảo về phòng dịch, sẽ tiếp tục học trực tuyến cho đến 

khi hoàn thành các điều kiện an toàn về việc phòng dịch bệnh.  

 

Đề nghị các phòng ban, quý phụ huynh học viên khóa cuối- lớp 12 phối hợp tổ 

chức theo văn bản này. Trong trường hợp không đủ điều kiện như trên, gia đình phải 

báo cáo với Cha Thăng (0352331594/0395639121) hoặc Sơ Tuyết (0565671704). 

        

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

BÙI VĂN LUẬN 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Các Phòng ban; 
- Trang thông tin điện tử của Trường; 
- Lưu Vt./. 


