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TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2020 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Hiệu trưởng về triển khai giảng dạy và học trực tuyến 

 

Tại cuộc họp triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến ngày 19/02/2020, sau khi nghe 

báo cáo của Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ thông tin, Phòng Đào tạo; cùng các ý kiến trao 

đổi của lãnh đạo các Khoa, Viện; Hiệu trưởng đã thống nhất và kết luận một số nội dung sau: 

1/ Đối với các đơn vị và giảng viên 

-  Triển khai dạy trực tuyến các lớp học phần của học kỳ 2 năm học 2019-2020 chính thức 

từ ngày 02/3/2020.  

- Các Khoa, Viện, Bộ môn triển khai phổ biến việc dạy và học trực tuyến đến từng giảng 

viên; thời gian họp triển khai đăng ký và thông báo tại Lịch công tác tuần (Lịch khác) trước 

thứ 2 ngày 24/02/2020. 

- Giảng viên, Bộ môn chủ động cung cấp phần nội dung, tài liệu có thể dùng cho việc dạy 

học trực tuyến; Mức tối thiểu triển khai ở Cấp độ 1 theo quy định Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-ĐHGTVT ngày 03/7/2017 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh. 

- Phòng Quản lý chất lượng chịu trách nhiệm phối hợp kiểm soát khối lượng giảng dạy 

trực tuyến của từng nhóm lớp học phần. 

- Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ thông tin hỗ trợ việc hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu dạy học 

trực tuyến, nhân viên hỗ trợ Hồ Đăng Thế, điện thoại 097 8111538, email: the.ho@ut.edu.vn  

- Các tài liệu hướng dẫn có liên quan xem tại: 

 https://drive.google.com/drive/folders/1RQsU-nUwZYPZQEi5BccNnhoLCQDpKMnU 

2/ Đối với sinh viên chương trình đại trà 

 Đăng nhập bằng tài khoản của sinh viên để tham gia học trực tuyến các học phần đã 

đăng ký ở học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại trang http://daotao.ut.edu.vn/ Menu Dịch vụ trực 

tuyến/Học trực tuyến. 

Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện 

nội dung trên. 

Nơi nhận: 
- BGH;  

- Các đ/v trong Trường; 

- Website; cổng TTSV; 

- Lưu: VT, PĐT. 
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(Đã ký) 
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