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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 

từ ngày 04/05/2021 đến 09/05/2021 

Căn cứ Biểu đồ kế hoạch giảng dạy- học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021; 

Căn cứ Hướng dẫn số 282/HD-ĐHSPKT ngày 23/09/2020 về việc triển khai thực hiện 

giảng dạy truyền thống kết hợp với trực tuyến năm học 2020-2021. 

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2020-

2021 và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Tuần 

đầu tiên sau khi nghỉ lễ (bắt đầu từ ngày 04/05/2021 cho đến ngày 09/05/2021) các hoạt động 

tổ chức dạy và học tại trường sẽ được thực hiện theo quy định: 

1. Đối với các lớp học phần lý thuyết, Giáo dục quốc phòng 1, 2 (lý thuyết): Từ 

ngày 04/05/2021 đến ngày 09/05/2021 giảng viên tổ chức dạy trực tuyến cho sinh viên.  

2. Đối với các lớp thực hành/ thí nghiệm, Đồ án môn học, Khóa luật tốt nghiệp, 

Giáo dục quốc phòng 3 (thực hành), Giáo dục thể chất:  

Giảng viên vẫn tổ chức giảng dạy và học tập bình thường theo thời khóa biểu giảng dạy và 

học tập của học kỳ 2 năm học 2020-2021. Trong quá trình tổ chức thực hiện giảng dạy và học 

tập đề nghị các đơn vị, giảng viên và sinh viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống 

dịch COVID-19 theo thông điệp 5K.  

3. Từ ngày 10/05/2021 trở đi: Việc giảng dạy và học tập diễn ra bình thường theo thời 

khóa biểu giảng dạy và học tập của học kỳ 2 năm học 2020-2021. Trong quá trình tổ chức thực 

hiện giảng dạy và học tập đề nghị các đơn vị, giảng viên và sinh viên thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K và theo các quy định hiện hành. 

4.  Quy định: Các buổi dạy trực tuyến giảng viên phải đảm bảo đúng các quy định theo 

Hướng dẫn số 282/HD-ĐHSPKT ngày 23/09/2020 về việc triển khai thực hiện giảng dạy 

truyền thống kết hợp với trực tuyến năm học 2020-2021. Giảng viên phải thực hiện dạy trực 

tuyến trong khung giờ theo thời khóa biểu của lớp học phần do mình phụ trách và phải đăng ký 

báo nghỉ trên trang Online.hcmute.edu.vn trước khi giảng viên thực hiện dạy trực tuyến (trong 

phần Lý do của giao diện báo nghỉ ghi rõ là dạy trực tuyến và kèm theo thông tin về tài khoản 

đăng nhập vào buổi học trực tuyến để phòng Thanh tra Giáo dục giám sát). 

Nhà trường đề nghị các khoa, giảng viên, sinh viên và các đơn vị liên quan phối hợp để 

thực hiện tốt nội dung thông báo trên. 

Trân trọng./.  
Nơi nhận:        

- BGH (để chỉ đạo); 

- Các Đơn vị, GV và SV (thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐT.  


