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Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2020 

THÔNG BÁO  

Về kế hoạch học tập từ ngày 09/03 đến ngày 15/03/2020 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập từ ngày 09/03 đến 

ngày 15/03/2020 cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch và hình thức đào tạo 

- Các lớp sinh viên (bao gồm cả sinh viên các lớp khác học ghép) thực hiện học tại trường từ 

ngày 10/03/2020 bao gồm: các lớp Đại học Khóa 10, Cao đẳng khóa 26 và các lớp có lịch thực hành 

thực tập không thể học tập trực tuyến của Khoa Điện, DMTT (danh sách các lớp, thời gian bắt đầu 

học tập cụ thể có trong phụ lục kèm theo); 

- Các lớp còn lại đang học tập trên hệ thống LMS – UNETI và thực tập tại doanh nghiệp tiếp tục 

kế hoạch như tuần từ 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020. 

- Ghi chú:  

• Sinh viên khoa Kế toán, QTKD đã học tại trường từ ngày 03/03/2020 tiếp tục học tập 

theo thời khóa biểu trên trang cá nhân của HK 2 năm học 2019 – 2020 từ ngày thứ hai 

09/03/2020 (không sử dụng thời biểu đã học trong tuần từ 02 – 08/03/2020); 

• Nhà trường dự kiến toàn bộ sinh viên đến trường học tập bình thường từ ngày 

17/03/2020. Các trường hợp cần xem thông báo cụ thể trên website Nhà trường ngày 

13/03/2020 gồm: Kế hoạch di chuyển của các lớp sinh viên cơ sở Hà Nội  có lịch học tập 

tại cơ sở Nam Định (Khoa Kế toán, QTKD, TCNH, CNTT) sẽ lùi lại sau ngày 

15/03/2020;  

• Lịch thi lại các học phần của HK 1 năm học 2019 – 2020 đối với các lớp ĐH khóa 10, 

CĐ khóa 26 được tổ chức thi ngày 14, 15/03/2020. Các trường hợp sinh viên ĐH Khóa 

10, CĐ khóa 26 học lại, học cải thiện cùng các lớp khóa sau cần tới phòng Quản lý chất 

lượng trước ngày 12/03/2020 để xếp lịch thi lại các học phần này; 

2. Tổ chức thực hiện 

- Đối với các Khoa:  

• Thông báo, đôn đốc, nhắc nhở giảng viên giảng dạy theo kế hoạch cụ thể trong phụ lục 

kèm theo; 

• Đôn đốc, nhắc nhở CVHT quản lý, đón tiếp các sinh viên học tập GDQPAN tại Trung 

tâm GDQPAN và sinh viên Hà Nội về học tập tại Nam Định; 

• Tiếp tục thực hiện giảng dạy, báo cáo tình hình học tập của sinh viên đảm bảo đúng theo 

chương trình đào tạo trên hệ thống học tập trực tuyến của Nhà trường; 

- Đối với các phòng chức năng: thực hiện việc đón sinh viên Hà Nội về học tập tại Nam Định, 

sinh viên học GDANQP tại Trung tâm GDANQP – Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh theo 

kế hoạch trong phụ lục kèm theo. 

- Đối với sinh viên: 

• Học tập đầy đủ theo kế hoạch của Nhà trường; 

• Tích cực, chủ động học tập đầy đủ theo hướng dẫn của giảng viên; 

• Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid - 19 của Nhà trường. 

Nước uống sẽ được Nhà trường cung cấp tại khu vực giảng đường, sinh viên tự mang 

bình đựng nước cá nhân để lấy nước và sử dụng. 

Căn cứ nội dung thông báo, yêu cầu các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ của 

mình có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch. 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị trong toàn trường;  

- Website trường;  

- Lưu VT-ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

TS. Trần Hoàng Long 

 



 

Phụ lục KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỦA CÁC LỚP SINH VIÊN TỪ 09 – 15/03/2020 

Kèm theo Thông báo số 111/TB-ĐHKTKTCN ngày 06 tháng 03 năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

1. Danh sách các lớp học tại trường 

TT Lớp 
Ngày bắt 
đầu học 

Địa điểm Ghi chú 

1 
Các lớp Khóa 10 khoa Kế toán, 
QTKD và CDKT26A1HN (12 lớp) 

09/03/2020 

(thứ 2) 

Theo thời khóa 
biểu HK 2 trên 
trang cá nhân 

Các lớp đã học tại 
trường từ 03/03/2020 
tại trường 

Lĩnh Nam:  4 lớp 

Minh Khai: 8 lớp 

2 
Các lớp Khóa 10 còn lại trừ các lớp 
đang thực tập tốt nghiệp tại Doanh 
nghiệp 

10/03/2020 

(thứ 3) 

Theo thời khóa 
biểu HK 2 trên 
trang cá nhân 

Lĩnh Nam: 33 lớp 

THĐ:           5 lớp  

3 
Đại học  khóa 11: DHTD11A1HN, 
DHTD11A2HN, DHTD11A3HN, 
DHTD11A1ND (4 lớp) 

10/03/2020 

(thứ 3) 

Xưởng thực hành 
cơ sở Mỹ Xá, 

Nam Định 

Sinh viên có mặt từ 
8:00 – 11:00  

ngày 10/03/2020 

4 Đại học khóa 12: DHMA12A1HN 
10/03/2020 

(thứ 3) 

Tầng 6, H.A10 

CS Lĩnh Nam 
6:30 ngày 10/03/2020 

5 
Cao đẳng khóa 26: tất cả các lớp (8 
lớp) 

10/03/2020 

(thứ 3) 

Theo thời khóa 
biểu HK 2 trên 
trang cá nhân 

Lớp CDTD26A1HN 
8:00 – 11:00 ngày 

10/03/2020 có mặt tại 
Xưởng thực hành cơ 
sở Mỹ Xá, Nam Định 

6 Cao đẳng khóa 27: CDMA27A1ND 
10/03/2020 

(thứ 3) 

Xưởng Thực hành 
may 353 THĐ 

6:30 ngày 10/03/2020 

2. Danh sách các lớp học GDQPAN 

TT Lớp 
Ngày bắt 
đầu học 

Địa điểm Ghi chú 

1 

DHTP13A1HN, DHTI13A1HN, 
DHTI13A2HN, DHTI13A3HN, 
DHTI13A4HN, DHTI13A5HN, 
DHMT13A1HN, DHCK13A1HN, 
DHCK13A2HN, DHCK13A3HN, 
DHCĐ13A1HN, DHCĐ13A2HN, 
DHCĐ13A3HN, DHNN13A1HN, 
DHNN13A2HN, DHDT13A1HN, 
DHDT13A2HN (17 lớp) 

10/03/2020 

(thứ 3) 

Trung tâm 
GDQPAN, 

Trường Đại học 
Thể dục Thể thao 

Bắc Ninh 

(Đường Nguyễn 
Văn Cừ, Phường 
Trang Hạ, Thị xã 
Từ Sơn, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

Sinh viên có mặt  

8:00 ngày 10/03/2020 

3. Nhiệm vụ cần thực hiện của các Khoa, Phòng chức năng 

- Tại cơ sở Mỹ Xá:  

• Trưởng Khoa Điện, CVHT, đại diện phòng Đào tạo, Công tác sinh viên, Hành chính 
Quản trị, Thanh Tra – Pháp chế tổ chức đón tiếp sinh viên Hà Nội về học tập tại Nam 
Định từ 8:00 đến 11:00 ngày 10/03/2020;  

• Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch học tập và các nội dung liên quan đến công tác đào 
tạo tới các sinh viên; 

• Phòng Công tác sinh viên thực hiện kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang, kiểm tra sĩ số, 
khảo sát tình hình sức khỏe của sinh viên;  

• Phòng Hành chính quản trị bố trí chỗ ở và các điều kiện phục vụ sinh hoạt trong ký túc 
xá cho sinh viên. 



• CVHT thông báo kế hoạch điều động tới sinh viên, tổ chức cho sinh viên di chuyển 
giữa 2 cơ sở, bàn giao và nhận bàn giao sinh viên, quản lý hỗ trợ sinh viên mọi mặt 
trong quá trình sinh viên học tập tại Nam Định; 

- Tại Trung tâm GDANQP – Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh 

• CVHT, đại diện phòng Đào tạo, Công tác sinh viên, Khoa GDTC-QP có mặt trước 8:00 
ngày 10/03/2020 để bàn giao sinh viên của Nhà trường cho Trung tâm GDANQP. 

• Phòng Công tác sinh viên thực hiện phát khẩu trang, khảo sát tình hình sức khỏe của 
sinh viên. 

• CVHT thông báo kế hoạch học tập tới sinh viên, tổ chức cho sinh viên di chuyển tới địa 
điểm học tập. 

- Tại các cơ sở đào tạo Minh Khai, Lĩnh Nam (Hà Nội), Trần Hưng Đạo (Nam Định)  

• Phòng Công tác sinh viên thực hiện kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang, kiểm tra sĩ số, 
khảo sát tình hình sức khỏe của sinh viên; 

• Phòng Đào tạo mở cửa các phòng học, chuẩn bị thiết bị giảng dạy, phát video tuyên 
truyền về phòng chống dịch Covid – 19; 

• Phòng Hành chính quản trị đảm bảo vệ sinh các phòng học, nước uống, nước rửa tay, 
cồn sát khuẩn; 

• Phòng Thanh tra – Pháp chế: Kiểm tra, giám sát tiến độ dạy - học của giảng viên và 
sinh viên các lớp; 

• Phòng Quản lý chất lượng: hỗ trợ sinh viên đăng ký và tổ chức thi lại; 

• Đoàn Thanh niên, sinh viên tình nguyện hỗ trợ việc kiểm tra thân nhiệt, phân luồng 
giao thông, tuyên truyền về phòng chống dịch Covid – 19. 

 


