BO GIAO DVC VA DAo TO

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phñc

TRU'€ING DI HOC M
THANH PHO HO CHI MINH
S: I 109/TB-DHM

Thànhpho' Hd ChIMinh, ngày 29 thông 6 nãrn 2021

THÔNG BAO
V vic diêu chinh hInh thfrc giãng dy Va hçc tp
trong hçc ki 3 11am hQc 2020-2021
KInh glri:
-

Lnh dao các Khoa/Ban ca bàn
Giãng viên
Sinh viên chInh quy

Can ci K hoqch näm hQc 2020-2021 ban hành kern theo Quye1t djnh 972/QD-DHM
ngày 08 tháng 6 nàrn 2020 cza Hiçu trw&ng Tnc&ng Dgi hQc Ma Thành phó' H C/il Minh;
Thirc hin theo Chi thj sá 10/CT-UBND ngày 19 tháng 6 näm 2021 cüa Uy ban nhán
dan Thành ph H Chi Mm/i v sie1t chgt và tang cithng các bin pháp phông, chng cl/c/i
Covid-19 trên dia bàn TP.HCM;
Can th Thông báo so1 1053/TB-DHM ngày 18 tháng 6 nàm 2021 côa Hiii tnró'ng
Trwô'ng Dgi hQc Ma Tp.HCMv vic diu chinh th&i gian t chôc hQc /cj' 3 nãm hQc 20202021,
Xét dk'n bié'n tinh hinh d/ch bnh Covid-19 tQi Thành ph H ChI Minh con nhiu
phôc tgp.
Truô'ng Dai h9c Ma Thành ph He1 ChI Minh thông báo diu chinh hmnh thirc giãng
dy và h9c tp trong hçc k' 3 näm h9c 2020-202 1 tr trrc tip qua trirc tuyn trên h thng
LMS cho dn khi có thông báo mOi. D nghj giàng viên và sinh viên thirc hin giàng day
và h9c tp theo hInh thi.'rc trirc tuyn cho các mOn h9c theo thai khóa biu h9c kS' 3 näm
hçc 2020-202 1, bt du tr ngày 05/07/202 1, cii th nhu sau:
-

Thrc hin giãng dy và h9c tp trirc tuyn cho các nhóm lap — mon hpc 1 thuyêt

theo thii khóa biu.
-

Tam dimg giàng day thirc hành tai phOng may, phOng thI nghim,... cho dn

khi cO thông báo mâi.
-

Di vâi mon Giáo diic Quc phOng-An ninh & Giáo diic th chit 1: Nhóm 3

sinh viên khóa 2019 thuc khoa Lut và khoa Cong ngh Thông tin (nganh H thng thOn,

tin quail 1) së h9c 1 thuyt theo hinh thüc trçrc tuyn trong 2 tun tr ngày 05/07/2021 dn
ngày 18/07/2021 vã ch? thông báo mOi.
Trân trcng./7'
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