
 

 
THÔNG BÁO 

Về việc dạy và học trực tuyến học kỳ 3 năm học 2020-2021  
 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 

  Kính gửi:  

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm, GVCN S1, S2; 

- Toàn thể giảng viên, SV khóa 14, 15, 16, S1, S2. 

Căn cứ thông báo số 24/TB-CDS ngày 12/05/2021 của Trường Cao đẳng Công nghệ 
và Quản trị Sonadezi về việc nghỉ học tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19; 

Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo tiến độ giảng dạy học kỳ 3 năm học 
2020-2021 trong thời gian nghỉ dịch, Phòng QLĐT&KT thông báo đến các Phòng, Khoa, 
Trung tâm, Giáo viên chủ nhiệm hệ 9+ và toàn thể giảng viên, sinh viên khóa 14, 15, 16, 
S1, S2 về việc dạy và học trực tuyến học kỳ 3 năm học 2020-2021, cụ thể như sau: 

1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 17/05/2021 (tuần 38) cho đến khi có thông báo mới; 

2. Nội dung triển khai: 

- Khóa 14: Tiếp tục hoàn thành các công việc liên quan đến Báo cáo Khóa luận 
tốt nghiệp và Thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch đã thông báo; 

- Khóa 15, 16, S1, S2:  

+ Thực hiện việc dạy và học trực tuyến HK3 những lớp học phần theo 
danh sách đề xuất, những môn đặc thù thực hành tại xưởng, phòng thực 
hành sẽ thực hiện việc dạy và học trực tiếp khi có thông báo đi học trở 
lại; 

+ Khóa 15 đồng thời hoàn thành báo cáo Thực tập nghề nghiệp và nộp về 
khoa theo quy định (Ngành Công nghệ Da giày tiếp tục công việc thực 
tập theo lịch của Doanh nghiệp hết tuần 39); 

+ S1QTKS học trực tuyến theo thời khóa biểu học ghép với K15QTKS; 

+ Khóa S2 đi học trở lại vào tuần 40 (31/05/2021) và sẽ được cập nhật 
lịch học tiếp theo, SV thực hiện việc ôn tập ở nhà kiến thức đã học. 

- Đơn vị hỗ trợ: 

+ Phòng QLĐT&KT: Lập kế hoạch dạy trực tuyến, theo dõi và tổng hợp 
báo cáo công tác dạy và học trực tuyến hàng ngày đến BGH; 

+ Các Khoa: Hỗ trợ GV trong công tác dạy trực tuyến, báo cáo nội dung 
dạy trực tuyến về Phòng QLĐT&KT trước 16h00 hàng ngày; 
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+ Phòng Vận hành: Hỗ trợ phần mềm dạy và học trực tuyến, cung cấp tài 
khoản phần mềm dạy trực tuyến cho GV và SV, chuẩn bị phòng Lab 
quay video, livestream giảng dạy và các hỗ trợ kỹ thuật khác; 

+ Phòng CTSV&QHĐN: Hỗ trợ các công tác liên quan đến thực tập 
doanh nghiệp của SV, cung cấp danh sách tài khoản để SV học trực 
tuyến; 

+ GVCN hệ 9+: Hỗ trợ và theo dõi SV hệ 9+ tham gia học trực tuyến 
được thuận lợi. 

Kính đề nghị các Phòng, Khoa, Trung tâm, GVCN 9+ thực hiện theo nội dung thông 
báo trên và tiếp tục cập nhật các thông báo khác của Phòng và của Trường. 

Trân trọng./. 
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