
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 536/TB-ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
V/v giảng dạy và học tập hình thức online 

từ ngày 16/3 đến hết ngày 29/3/2020 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh thông báo đến các khoa/viện đào tạo, các đơn vị liên quan và người học tất cả 

khóa, hệ, trình độ đào tạo các nội dung sau: 

- Tiếp tục thực hiện giảng dạy và học tập online từ ngày 16/3 - 29/3/2020; 

- Giảng viên giảng dạy theo đúng thời khóa biểu của Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí; 

- Giảng viên trực tiếp thông báo cho người học theo địa chỉ email của người học lấy từ 

Dashboard hoặc hệ thống LMS trước ngày học bắt đầu; 

- Người học xem thông báo từ giảng viên thông qua email của người học do Trường 

cung cấp (trường hợp người học quên password thì liên hệ với Phòng Công nghệ thông tin để 

được cung cấp). 

- Các lớp Giáo dục thể chất tiếp tục dời lịch học đến hết ngày 29/3/2020. 

- Hình thức học sau ngày 29/3/2020 sẽ được Trường thông báo trong khoảng thời gian 

27-28/3/2020. 

Trường đề nghị các trưởng khoa/viện đào tạo triển khai cho giảng viên (đặc biệt giảng 

viên thỉnh giảng), các trưởng đơn vị quản lý đào tạo thông báo đến viên chức, người học biết 

để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ quý Thầy/Cô, người học 

vui lòng liên hệ: 

1. Hỗ trợ kỹ thuật giảng dạy và học tập online, cung cấp password email của người học: 

Phòng Công nghệ thông tin (Điện thoại: 028.382.57263, 091.371.3238 (ThS. Võ Hà Quang 

Định - Trưởng phòng). 

2. Hỗ trợ về thời khóa biểu, lịch thi, giảng đường: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí 

(Điện thoại: 028.385.32247, 0908.371.654 (ThS. Võ Thị Tâm - Phó Trưởng phòng). 

Trân trọng./- 


