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Thành phd Hd C/il Minh, ngày 09 tháng 02 nàin 2021

TRUNG DAI HOC M
THANH PHO HO CHI MINH
V vic t6 chüc giâng dy trirc tuyn
trong hai tuân âu hc k' 2
nàm hoc 2020 - 2021

KInh gri:
-

Các dan vj thuc Trumg
Giàng viên, ngu?i lao dng, siah viên, h9c viên

Can cir Chi thl s 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 cña Thu tuóng ChInh phü ye mt
s bin pháp cp bach phông, cMng djch Covid-19;
Can cir Chi thj s 79/CT-BGDDT ngày 28/01/2021 cüa B Giáo dic và Dào tao
v mt s bin pháp cp bach phông, chng dch Covid-19 trong các Ca sâ giáo dic và
dào tao;
Can cr Thông báo s 67/TB-VP ngày 28/01/2021 cüa Van phông UBND Thành
ph H Chi Minh v kt 1un cüa Phó Chü tjch Uy ban nhân dan Thành ph Vô Van
Hoan tai cuc h9p Ban Chi dao Thành ph v phông, chng djch Covid- 19;
Thrc hin K hoach Dào tao Dai h9c h chInh quy näm h9c 2020 — 2021.
Tru?mg Dai hc M& Thành ph H Chi Minh (sau day gçi là Tnxng) d nghj các
dan vj thông báo dn giãng viên, sinh viên, nguôi h9c v vic t chirc giàng day trirc
tuyn cho sinh viên Dai h9c ChInh quy trong hai tun d.0 hc k' 2 näm h9c 2020 —
2021, cii th nhu sau:
- T chirc giâng dy trirc tuyn các nhóm hfp — mon h9c 1 thuy& t1r ngày
22/02/202 1 dn ht ngày 07/03/202 1 theo thai khóa biu.
- Tam dmg giâng day thirc hành tai phông may, phông thi nghim... trong thi
gian nay.
- Giáng vién dua h9c 1iu trçrc tuyn (van bàn, video...) len LMS tnróc ngây
22/02/2021.
- Giàng day trirc tuyn theo th?ci gian thrc (video conference), nu có phãi thirc
hin theo thai khóa biu cüa mon h9c d dam bâo không trüng ljch h9c vâi các mônMy
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h9c khác. Thii gian thirc hin video conference phâi duçc thông báo truó'c cho sinh
viên trên LMS. Các bâi giâng tr?c tuyn phái ducc ghi 1i và dn link trên LMS dé sinh
viên có th xem 1i trong su& hcc kS". Giâng viên sfr dirng các cong c1i video conference
dã tich hcTp trén LMS theo thu tix ixu tiên san: Microsoft Team, Google Meet,
BigBlueButton.
- Giáo diic Quc phông-An ninh & Giáo dc the chit 1: Nhóm 1 (sinh vién khóa
2020 thuc khoa Quân trj kinh doanh và khoa Kinh t & Quán l công) theo K hoch
ti chrc Dào to Giáo diic Quc phông-An ninh & Giáo ditc th cht 1 sê tm dung
giâng dy và h9c tap. Vic h9c bü sê duqc Trurng thông báo san.
Tnthng d nghj lãnh dao các KhoalBan thirc hin nghiêm tüc ni dung nay d
cüng phông, chng dch Covid- 19.
Trân trQng./.

Nri n/ian:
- Nhu trén (tie thrc hin);
- Lixu: VT, QLDT (2).

