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Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020 

THÔNG BÁO  

Về kế hoạch học tập từ ngày 24/02/2020  tiếp theo Thông báo số 81 ngày 14/02/2020 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập từ ngày 

24/02/2020 cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch và hình thức đào tạo 

- Tiếp tục thực hiện hình thức học tập trực tuyến như đã triển khai trong tuần từ 17/02 – 

23/02 theo Thông báo số 81 (Thông báo số 81 được gửi kèm theo Thông báo này); 

- Nhà trường dự kiến cho sinh viên đến trường học tập bình thường từ ngày 03/03/2020; 

- Ghi chú:  

 Các trường hợp như sau sẽ xem thông báo cụ thể trên website Nhà trường ngày 

28/02/2020: Các lớp sinh viên học thực hành nhưng không giảng dạy được bằng hình 

thức trực tuyến (Khoa Điện, Khoa Điện tử và Khoa Dệt may Thời trang) tiếp tục nghỉ 

từ ngày 24/02 - 02/03/2020; Kế hoạch di chuyển của các lớp sinh viên cơ sở Hà Nội 

có lịch học tập tại cơ sở Nam Định sẽ lùi lại sau ngày 01/03/2020; Lịch thi lại học HK 
1 sẽ tự động cập nhật theo lịch học tại trường của sinh viên; Kế hoạch học tập GDQP 

– AN của các lớp trong HK 2 sẽ được điều chỉnh; 

 Hệ thống học tập trực tuyến của Nhà trường tiếp tục được hoàn thiện và dự kiến hoạt 

động ổn định từ ngày 23/02/2020.  

 Nhà trường điều chỉnh kế hoạch đào tạo để tránh sự tác động của dịch bệnh, còn toàn 

bộ nội dung, thời lượng của chương trình, Nhà trường sẽ đảm bảo tổ chức triển khai 

đầy đủ; 

2. Tổ chức thực hiện 

- Đối với giảng viên:  

 Tiếp tục cung cấp tài liệu và tổ chức giảng dạy  tuần từ 24/02 – 01/03/2020 đảm bảo 

đúng theo chương trình đào tạo trên hệ thống học tập trực tuyến của Nhà trường; 

 Tích cực hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp các nội dung trong học phần cho sinh viên; 

 Báo cáo tình hình sinh viên đã đăng ký vào lớp học trên hệ thống LMS. 

- Đối với sinh viên: 

 Tích cực, chủ động học tập theo hướng dẫn của giảng viên; 

 Đảm bảo đầy đủ thời lượng học tập theo yêu cầu của giảng viên; 

- Đối với các khoa:  

 Thông báo đến toàn thể giảng viên do khoa mình phụ trách; 

 Đôn đốc, kiểm tra quá trình giảng dạy của giảng viên. 

Căn cứ nội dung thông báo, yêu cầu các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ 

của mình có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch. 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị trong toàn trường;  

- Website trường;  

- Lưu VT-ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

TS. Trần Hoàng Long 

 



 

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
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Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020 

THÔNG BÁO  

Về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 trong tuần từ 17/02 - 23/02 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập học kỳ II năm 

học 2019 - 2020 trong tuần từ 17/02 - 23/02/2020 theo hình thức giảng dạy, học tập trực tuyến 

(sinh viên tự học tại nhà), cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch và hình thức đào tạo 

- Các lớp sinh viên có lịch học thực hành, thực tập tại Doanh nghiệp: Thực hiện kế hoạch học 

tập tại các doanh nghiệp từ ngày 18/02/2020; 

- Các lớp sinh viên có lịch học lý thuyết, thực hành tại trường: Thực hiện học tập trực tuyến 

từ ngày 19/02/2020 (Nhà trường sẽ hướng dẫn cụ thể cách học tập trên website ngày 17/02/2020); 

- Ghi chú:  

 Các lớp học phần thực hành không giảng dạy được bằng hình thức trực tuyến (Khoa 
Điện và Khoa Dệt may Thời trang): Sinh viên sẽ tiếp tục nghỉ từ ngày 18/02 - 

23/02/2020 và có lịch học bù sau (Nhà trường sẽ có thông báo lịch học trên website); 

 Các lớp sinh viên cơ sở Hà Nội có lịch học tập tại cơ sở Nam Định: Theo dõi kế 

hoạch di chuyển về Nam Định trên website của Nhà trường; 

 Nhà trường điều chỉnh kế hoạch đào tạo để tránh sự tác động của dịch bệnh, còn toàn 

bộ nội dung, thời lượng của chương trình, Nhà trường sẽ đảm bảo tổ chức triển khai 

đầy đủ. 

- Đối với kế hoạch thi lại Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020:  

 Các sinh viên đã đăng ký thi lại sẽ được có lịch thi mới tự động chuyển tới ngày thi 

mới theo kế hoạch chung của Nhà trường và sẽ sẽ có thông báo cụ thể trên website; 

 Các sinh viên chưa kịp đăng ký thi lại sẽ tiếp tục đăng ký online đến hết ngày 

21/02/2020. Lịch thi lại sẽ thông báo cụ thể trên website; 

2. Tổ chức thực hiện 

- Đối với giảng viên:  

 Thực hiện việc cung cấp tài liệu và tổ chức giảng dạy đảm bảo đúng theo chương 

trình đào tạo trên hệ thống học tập trực tuyến của Nhà trường; 

 Tích cực hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp các nội dung trong học phần cho sinh viên; 

- Đối với sinh viên: 

 Tích cực, chủ động học tập theo hướng dẫn của giảng viên; 

 Đảm bảo đầy đủ thời lượng học tập theo yêu cầu của giảng viên; 

- Đối với các khoa:  

 Thông báo đến toàn thể giảng viên do khoa mình phụ trách; 

 Đôn đốc, kiểm tra quá trình giảng dạy của giảng viên. 

Căn cứ nội dung thông báo, yêu cầu các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ 

của mình có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch. 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị trong toàn trường;  

- Website trường;  
- Lưu VT-ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

TS. Trần Hoàng Long 

 


