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THÔNG BÁO 
Về việc triển khai học kỳ 2 năm học 2021-2022 

 

Căn cứ Thông báo số 298/TB-NTT ngày 26/11/2021 của Hiệu trưởng về đăng ký 

học phần và học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022; trên cơ sở thực tế tổ chức giảng dạy, 

đăng ký học phần và tình hình dịch Covid 19 hiện nay, Hiệu trưởng Nhà trường thông 

báo tổ chức triển khai giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 với một số nội 

dung sau:  

 1. Thời gian và hình thức tổ chức dạy học  

 - Thời gian: bắt đầu từ ngày 14/02/2022 

 - Hình thức tổ chức dạy và học: trực tuyến kết hợp với trực tiếp, trong đó: 

 + Dạy học trực tuyến đối với học phần và các phần nội dung của học phần có học 

liệu trực tuyến (kể cả học phần lý thuyết lẫn học phần thí nghiệm, thực hành) hoặc đảm 

bảo được chất lượng khi dạy học trực tuyến;  

 + Ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp đối với các học phần thí nghiệm, thực hành, 

thực tập, khóa luận tốt nghiệp; các học phần có tính chất cấp thiết, các phần nội dung 

cần phải dạy học/ hướng dẫn trực tiếp.  

 2. Trách nhiệm 

 a) Lãnh đạo Khoa/ Viện, Bộ môn quản lý học phần 

 + Rà soát, điều chỉnh hình thức tổ chức giảng dạy học kỳ 2 năm học 2021-2022 

đã công bố cho từng loại học phần, đặc biệt các học phần dạy học trực tiếp và phần nội 

dung có dạy học trực tiếp; cần có lộ trình để thông báo, hướng dẫn sinh viên trước khi 

thực hiện; thời gian hoàn thành việc cập nhật hình thức dạy học đến ngày 22/01/2022. 

 + Có giải pháp phù hợp, nhất quán trong việc tổ chức dạy học trực tiếp các học 

phần theo quy định, các học phần có nhu cầu học trực tiếp từ người học; phải có biện 

pháp đảm bảo quyền lợi cho trường hợp sinh viên không thể tham gia học trực tiếp. 

 + Tăng cường mở lớp học lại, học cải thiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh 

viên được đăng ký học tập và hoàn thành chương trình học. 

 + Phân công nhân sự, tăng cường, đa dạng các kênh hỗ trợ; quan tâm, chăm sóc, 

giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của sinh viên.  
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 b) Giảng viên 

 + Tiếp tục tăng cường sáng tạo, bổ sung những bài giảng hay; đa dạng hình thức 

triển khai giảng dạy/ hướng dẫn; quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn đến sinh viên;  

 + Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và tuân thủ nghiêm túc đạo đức nghề giáo. 

 c) Sinh viên 

 + Chủ động sắp xếp kế hoạch đến Trường và đến các đơn vị đào tạo của Trường 

khi có lịch học trực tiếp; phải đảm bảo điều kiện tiêm chủng vắc xin và thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành; 

 + Nỗ lực tham gia, hoàn thành các học phần đã đăng ký; thực hiện nghiêm túc 

quy định của Nhà trường về học tập, rèn luyện; 

 + Đăng nhập Cổng thông tin người học (https://phongdaotao.ntt.edu.vn/) để xem/ 

cập nhật lịch học, hình thức dạy học cho từng học phần, các thông báo; tham gia học 

trực tuyến tại https://lms.ntt.edu.vn/ 

 d) Các đơn vị hỗ trợ đào tạo  

 + Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ việc dạy học trực tuyến và trực tiếp;  

 + Tăng cường hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, kịp thời giải 

quyết các nguyện vọng chính đáng của sinh viên; 

 + Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết trực tuyến các phản ánh 

của sinh viên; phân công nhân sự trực tại các cơ sở của Trường để tiếp và hỗ trợ sinh 

viên;  

 + Phòng Quản lý Đào tạo thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, phối hợp 

các đơn vị kịp thời đề xuất giải pháp và điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học phù hợp. 

 Hiệu trưởng Nhà trường kính đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh 

viên, học viên Trường tiếp tục nỗ lực triển khai có hiệu quả học kỳ 2 năm học 2021-

2022 trong bối cảnh mới./. 

Nơi nhận: 
- BGH (để b/cáo); 

- Khoa, Viện, TT; 

- Phòng, Ban; 

- Cổng TTSV; 

- Lưu: VT, QLĐT (NKN). 
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