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THÔNG BÁO 

Một số nội dung về tổ chức đào tạo đại học chính quy 

ở Học kỳ I năm học 2021-2022  

 

    Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí 

Minh (sau đây gọi là Trường) thông báo một số nội dung về công tác tổ chức đào tạo đại học 

chính quy ở Học kỳ I/năm học 2021-2022 như sau: 

1. Học phí 

Trường không tăng học phí theo lộ trình ở năm học 2021-2022. Định mức học phí năm 

học 2021-2021 cho từng khóa giữ nguyên như năm học 2020-2021.   

2. Tổ chức giảng dạy Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất 1 

a) Tổ chức giảng dạy và đánh giá 

- Dạy và học theo phương thức trực tuyến trên LMS: 02 tuần. Giảng viên đưa bài giảng 

lên LMS và giảng bài trực tuyến thông qua Microsoft Teams hoặc Google Meet và dẫn link 

bài giảng lên LMS, sinh viên tự học và làm bài tập, trao đổi với giảng viên qua diễn đàn trên 

LMS. 

- Dạy và học trực tiếp tại cơ sở 2 Long Bình Tân: 01 tuần, đi và về vào chủ nhật.  

STT Tên môn học 

Số tiết 
Giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 
Trực 

tuyến 

(buổi) 

Trực 

tiếp 

(buổi) 
LT TH 

1.  

Đường lối Quốc 

phòng và an ninh của 

ĐCSVN 

45  03  
Đánh giá quá trình theo ĐCMH trên 

LMS. Thi cuối kỳ theo hình thức nộp 

tiểu luận trên LMS. Thời gian nộp tiểu 

luận: 1 tuần sau khi kết thúc thời gian 

học lý thuyết 
2.  

Công tác quốc phòng 

và an ninh 
30  02  

3.  Quân sự chung 14 11 01 01 

Đánh giá quá trình theo ĐCMH trên 

LMS. Thi cuối kỳ tại cơ sở 2 Long Bình 

Tân 

4.  
Kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật 
4 31 01 05 Đánh giá quá trình và cuối kỳ trực tiếp 

tại cơ sở 2 Long Bình Tân 
5.  Giáo dục thể chất 1  45 06 03 
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b) Mức thu tiền thuê quân trang, điện nước, ký túc xá, dịch vụ vệ sinh và tiền ăn tại cơ 

sở 2-Long Bình Tân 

- Các nhóm sinh viên đăng ký môn học ở học kỳ II và học kỳ III/2020-2021 và đã đóng 

học phí: Được hoàn lại tiền ăn, ký túc xá…đã đóng, cụ thể: 

Bảng 1: Hoàn trả tiền thuê quân trang, tiền điện, nước, ký túc xá, dịch vụ vệ sinh và tiền 

ăn tại cơ sở 2- Long Bình Tân   

STT Nội dung 
Đã thu 18 ngày 

(đồng) 

Mức thu 7 ngày 

(đồng) 

Hoàn lại 11 ngày 

(đồng) 

1.  Tiền thuê quân trang 200,000 100,000 100,000 

2.  
Tiền điện, nước, KTX, 

dịch vụ vệ sinh 
400,000 156,000 244,000 

3.  Tiền ăn 1,386,000 539,000 847,000 

Tổng cộng 1,986,000 795,000 1,191,000 
 

Trường thực hiện hoàn tiền qua tài khoản cá nhân do sinh viên đứng tên. Sinh viên cung 

cấp tài khoản cá nhân theo đường dẫn của Phòng Quản lý đào tạo cung cấp (qua email sinh 

viên) từ ngày 08/09/2021 đến ngày 16/09/2021. 

- Các nhóm sinh viên đăng ký học ở Học kỳ I/2021-2022: Đóng 795.000đ. 

3. Tổ chức giảng dạy Giáo dục thể chất 2 

a) Học kỳ I/2021-2022 chỉ tổ chức giảng dạy môn GDTC2- Võ thuật theo phương thức 

trực tuyến trên LMS trong giai đoạn dịch bệnh. 

b) Các sinh viên đã đăng ký học môn Giáo dục thể chất 2 (tất cả các môn) ở Học kỳ 

III/2020-2021 sẽ được giải quyết theo một trong hai phương án sau: 

-  Sinh viên đăng ký lại môn Giáo dục thể chất 2 (Võ thuật) theo thời khóa biểu phù 

hợp lịch học các môn học khác ở Học kỳ I/2021-2022. 

-  Hoàn học phí qua tài khoản cá nhân cho sinh viên không đăng ký học Giáo dục thể 

chất 2 ở Học kỳ I/2021-2021 và có nguyện vọng muốn được hủy môn học. Sinh viên cung 

cấp số tài khoản cá nhân theo đường dẫn của Phòng Quản lý đào tạo cung cấp (qua email sinh 

viên) từ ngày 08/09/2021 đến ngày 16/09/2021.   

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
- Như trên; 

- Ban Cơ bản; 

- Phòng TC-KT; 
- Phòng CTSV, các khoa (để biết); 

- Lưu: VT, QLĐT. 

 

(đã ký) 

 

Lê Xuân Trường 

 


