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THÔNG BÁO 

Triển khai hình thức đào tạo từ xa ứng phó dịch bệnh Covid-19 
 

Thực hiện Công văn số 795/BGDĐT– GDĐH ngày 13/03/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc triển khai đào tạo từ xa ứng phó dịch bệnh Covid-19, Nhà trường 

thông báo triển khai hình thức đào tạo từ xa đối với các hệ đào đào tạo chính quy, liên 

thông và bằng thứ 2 như sau: 

1. Hình thức đào tạo   

Nhà trường triển khai theo đào tạo từ xa theo phương thức kết hợp. Trước hết, 

để ứng phó với với dịch bệnh Covid-19, giảng viên thực hiện các hình thức sau đây: 

- Hình thức 1: Hướng dẫn sinh viên tự học. Cung cấp học liệu, hướng dẫn sinh 

viên học tập thông qua hệ thống trang web, hộp thư điện tử, mạng xã hội … để sinh 

viên tự học.  

- Hình thức 2: Dạy học trực tuyến. Giảng viên thực hiện dạy học có tương tác 

với sinh viên thông qua một số nền tảng ứng dụng đã có (Moode, Google Classroom, 

Zoom Cloud Meeting, VNPT E-Learning …). 

Đồng thời trong thời gian này, nhà trường khảo sát, thử nghiệm, chọn lựa hệ 

thống quản trị đào tạo trực tuyến thích hợp; triển khai xây dựng kho học liệu và chuẩn 

bị điều kiện cơ sở vật chất để triển khai đồng bộ hình thức đào tạo từ xa đối với các hệ 

đào tạo trong nhà trường.  

2. Nhiệm vụ của giảng viên  

 Giảng viên có thời khóa biểu giảng dạy trong học kỳ II:  Chọn lựa hình thức dạy 

học  (Hình thức 1, Hình thức 2 hoặc kết hợp cả hai hình thức) đối với từng học phần và 

đăng ký với khoa quản lý chuyên môn. Nhà trường khuyến khích giảng viên khoa Kỹ 

thuật công nghệ và các giảng viên có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin tốt, đăng ký 

dạy học trực tuyến. Giảng viên quy định hình thức đánh giá kết quả tự học hoặc học tập 

trực tuyến, công bố công khai đến sinh viên. 

 Tất cả giảng viên đều phải chuẩn bị học liệu, thử nghiệm dạy học trực tuyến; 

khuyến khích giảng viên thử nghiệm hệ thống VNPT E-Learning. 

3. Nhiệm vụ của sinh viên 

Trong thời gian tạm thời nghỉ học do dịch bệnh Covid-19, sinh viên phải thường 

xuyên theo dõi thông báo của Nhà trường, Khoa và giảng viên giảng dạy để tự học 

thông qua học liệu giảng viên cung cấp, tham gia các lớp học trực truyến theo yêu cầu 

của giảng viên; cung cấp điện chỉ email và số điện thoại để giảng viên liên lạc và cung 

cấp học liệu. 

Kết quả tự học hoặc học tập trực tuyến của sinh viên được giảng viên đánh giá 

và công nhận như đối với đánh giá trên lớp học bình thường. 

4. Nhiệm vụ của các khoa 

- Tổ chức họp, thông báo đến toàn thể giảng viên yêu cầu cấp bách của việc triển 

khai đào tạo từ xa ứng phó dịch bệnh Covid-19; đồng thời là cơ hội để xúc tiến mạnh 

mẽ đổi mới hình thức dạy học trong thời đại Công nghiệp 4.0. Lập danh sách đăng ký 



hình thức dạy học đối với các giảng viên có thời khóa biểu giảng dạy Học kỳ II và gửi 

về Phòng Đào tạo trước ngày 21/3/2020  (theo mẫu đính kèm). 

 - Thường xuyên theo dõi, quản lý việc thực hiện dạy học từ xa của giảng viên, 

kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm. 

 - Tổ chức cho giảng viên xây dựng kho học liệu đối với các học phần do khoa 

quản lý. 

 - Khoa Kỹ thuật - Công nghệ tư vấn, hướng dẫn sử dụng công nghệ dạy học trực 

tuyến cho các giảng viên khi được đề nghị. 

5. Nhiệm vụ của các Phòng 

  - Phòng Đào tạo tổng hợp danh sách đăng ký hình thức dạy học từ các khoa, 

thông báo trên trang thông tin đào tạo và thực hiện báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo 

theo quy định; Phối hợp với Phòng Hành chính – Quản trị và  Khoa Kỹ thuật – Công 

nghệ tư  vấn cho giảng viên về tổ chức dạy học trực tyến và hướng dẫn sinh viên tham 

gia lớp học trực tuyến; tham mưu cho Nhà trường ban hành quy định về đào tạo từ xa. 

 - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tham mưu cho Nhà trường quy dịnh về 

đánh giá kết quả học tập từ xa. 

  - Phòng Công tác HSSV thu thập địa chỉ hộp thư điện thoại và điện thoại của 

sinh viên để cung cấp cho các khoa; thường xuyên thông báo hướng dẫn sinh viên  vừa 

tự bảo vệ bản thân an toàn trong thời gian không đến trường do dich bệnh Covid-19  

vừa đảm bảo lịch trình học tập từ xa. 

 -  Phòng Hành chính-Quản trị,  Phòng Kế hoạch-Tài chính đảm bảo điều kiện cơ 

cở vật chất, tài chính để thực hiện đào tạo từ xa.   

 Nhà trường yêu cầu các đơn vị, giảng viên, sinh viên triển khai thực hiện nội 

dung Thông báo này./. 
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