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THÔNG BÁO 

Về việc: Thay đổi hình thức giảng dạy và học tập từ ngày 02/3/2020 

 
Căn cứ vào Thông báo số: 708/UBND – VX của Uỷ Ban nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh ngày 29/2/2020 về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, 

học viên của thành phố do dịch bệnh Covid-19; 

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh; 

Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến giảng viên, sinh viên và các đơn 

vị liên quan việc thay đổi hình thức giảng dạy và học tập từ ngày 02/3/2020 như 

sau: 

1. Hình thức giảng dạy, học tập 

- Toàn bộ các học phần lý thuyết chuyển đổi từ hình thức giảng dạy, học tập 

tập trung trên lớp sang giảng dạy, học tập trực tuyến trên trang  
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- Các học phần không triển khai giảng dạy trực tuyến đề nghị giảng viên, 

khoa, bộ môn thông báo lại với Bộ phận đào tạo Viện Đào tạo Chất lượng cao qua 

Tin nội bộ trước 12h ngày 01/3/2020 để tạm ngưng. Việc bố trí dạy bù sẽ do giảng 

viên tự sắp xếp, đăng ký sau khi đi học tập trung trở lại. 

2. Thời gian triển khai 

- Từ ngày 02/3/2020 cho đến khi có thông báo mới./. 

 
-  

 PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

-  

-  (Đã ký)  

-   
-  TS. Nguyễn Khánh Lân 
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