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THÔNG BAO 
V vic tang cirông chat lirçrng dào to và h trçr sinh viên 

trong th&i gian djch Covid-19 

Djch Covid- 19 dang din bin rt phiirc tap, ãnh humg nng n dn mi mt di 

sng. Toàn Trueing dä n 1irc virçit khó, chung sue trin khai và duy trI hott dng dy 

hçc trrc tuyn su& th?ii gian qua. Hiu truâng Nhà tnthng tip tiic quán trit mt s ni 

dung tang cumg chit luqng dào tao  và h trq sinh viên trong th?ñ gian djch nhu sau: 

1. Tang eu?ng chAt h.rçxng dy h9c 

- Các don vj tham muu chü dng d xuAt và dAy nhanh vic hoàn thin trang thit 

bj, nâng cAp h thng day h9c triic tuyên. 

- Các KhoaJVinITrung tam c gAng hoàn thành tin d hc k' 3, xay drng k 

hoach chi tit h9c k mâi, ap diing các giài pháp nâng cao chAt 1uçng dy hçc trirc tuyên 

trén cci si có dánh giá, rà soát phü hqp; chii dng d xuAt các chInh sách cho sinh viên. 

- Thy Co giáo tIch crc xay dirng bài giãng chAt hrçing, cung cAp dy dü hçc lieu 
cho các lOp hc phAn trirc tuyn; sang tao  hInh thirc trin khai các h9c ph.n dtc thu. 

2. Trin khai phü hgp hInh thfrc dánh giá 

- T chirc dánh giá tuän thu theo quy djnh cüa B GD&DT, dam báo tInh nghiêm 

tUc và cong bang. Các yêu cau chuAn mirc cho thi trrc tuyn nhix: camera, giAy thi,... 

duçic trin khai có 1 trinh và phü hcip. Trong giai doan khó khan hin nay, nhftng ni 

dung nay duçic giãn hrçic và chua phài là yêu ctu bAt buc nhu dttng tinh thAn cüa quy 

djnh Trumg dã ban hành "chi bt camera khi có yeu cAu". 

- Trin khai dánh giá trirc tuyn duqc th chirc linh hoat, phU hçp vOi thc th day 

h9c và diu kin cüa sinh viên hin tai.  Cong tác thi phãi duc t cht'rc dam bão cho 

sinh viên an tam, t%r tin, phát huy dung näng lirc cüa bàn than. 

3. H trV và don gián các thu tic cho sinh viên 

TruOng hçip sinh viên gp khó khàn, hoc có nhu cAu cá nhân hoän thi, hoän h9c 

(nghi tam  thai) cUng nhix các d nghj khác phái duqc don giãn thU tçic, tip nhn qua 

email (cG quan), phãn hi và giài quy& kjp thii nguyen v9ng chInh dáng cUa sinh viên. 

Tang cu?mg tuclng tác và h trV sinh viên thông qua các Fanpage cUa don v. 
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Trithng Di hçc Nguyn Tt Thãnh tr hào v các bn sinh viên, giáng viên, nhãn 

viên cUa Trtthng dã tham gia tü nhung ngày du và tip tic däng k ra tuyn du chng 

djch. Va càng tr hão khi tht Ca dã cüng hoàn thành t& vic dy và hçc song song vâi 

Cong tác phông chng djch. 

Trên tinh thin do, Hiu truâng Nba tru?mg këu gi toãn th can b, giãng viên, 

nhan viên, sinh viên, hc vién Trueing tip tiic thng cung cong tác phông chng djch, 

gut vitng nim tin, cO si'rc khôe tt trin khai các nhim vii nàm h9c Va lan tôa nhung 

diu tIch cijc. VOi sir n 1irc và dng lông cUa chtng ta và toàn xä hi, djch bnh nht 

djnh së qua, cuc sng bmnh thung sé trâ 1i. Va khi do, chüng ta së tr hào hcm v 

nhttng gI dã lam ducic trong horn nay. 

Trân trçng./. 
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