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THÔNG BÁO

Tổ chức dạy và học trực tuyến đối với tất cả các lớp trình độ đại học, cao đẳng 
để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 

Năm học 2021 - 2022

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam nói chung và Thành phố Tam Kỳ nói riêng. Nhằm đảm bảo tiến 
độ thực hiện chương trình đào tạo, đồng thời đảm bảo an toàn về sức khỏe cho sinh 
viên, học viên và giảng viên, Nhà trường thông báo đến các khoa chuyên môn, 
giảng viên, sinh viên và học viên hình thức tổ chức dạy học trong thời gian đến 
như sau:

I. Thời gian, phạm vi áp dụng và hình thức tổ chức dạy học
1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 08/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.
2. Hình thức tổ chức dạy học: Dạy và học theo hình thức trực tuyến.
3. Phạm vi áp dụng: Tất cả các lớp trình độ đại học, cao đẳng (kể cả các 

lớp học lại, học cải thiện).
II. Tổ chức thực hiện
1. Giảng viên, học viên và sinh viên: 
- Thực hiện lịch dạy và học theo thời khóa biểu đã ban hành (chuyển từ hình 

thức dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến).
- Sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 

theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp; Sinh viên đang ở trọ tại Thành phố Tam Kỳ 
hạn chế về nhà cũng như đi đến các vùng có dịch (vùng đỏ, vùng vàng) để việc học 
tập không bị gián đoạn, góp phần vào phòng, chống dịch. 

2. Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên
- Thực hiện điều chỉnh thời khóa biểu cho phù hợp với hình thức dạy học 

trực tuyến và khi có yêu cầu từ giảng viên. 
- Tuyên truyền, phổ biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và thực hiện tốt các 

yêu cầu y tế về phòng chống, dịch bệnh cho sinh viên và học viên.
3. Phòng Tổ chức - Hành chính
- Chuẩn bị tốt hệ thống internet (wifi) tại Giảng đường A1, A2, Trung tâm 

Học liệu và Hỗ trợ sinh viên đáp ứng yêu cầu dạy học trực tuyến.
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- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhỡ việc thực hiện các quy định 
về phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường; kiểm soát, quản lý chặt chẽ người 
ra vào trường.

4. Các khoa chuyên môn: 
- Quán triệt đến giảng viên, học viên và sinh viên thực hiện tốt các yêu cầu 

chuyên môn, nề nếp trong dạy và học. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác dạy 
và học, đồng thời, hỗ trợ giảng viên trong việc tổ chức dạy học trực tuyến.

- Giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập, giáo viên quản lý lớp thường xuyên 
nắm bắt tình hình học tập của sinh viên, học viên; Quan tâm, động viên sinh viên, 
học viên đang thực hiện cách ly để phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt thông 
tin hai chiều giữa Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của nhà trường và sinh 
viên, học viên lớp mình chủ nhiệm, quản lý.

Trên đây là thông báo về việc tổ chức dạy học cho các lớp trình độ đại học, 
cao đẳng của Nhà trường. Đề nghị các khoa chuyên môn, giảng viên, sinh viên, 
học viên và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung Thông báo này./.

Nơi nhận:
- Các khoa CM;
- Sinh viên, học viên các lớp;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, ĐT&CTSV.

HIỆU TRƯỞNG

#ChuKyLanhDao
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