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Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, Viện 

Trong các năm học vừa qua, với sự phối hợp chặt chẽ của các Khoa, Viện và Trung 

tâm Đảm bảo chất lượng (ĐBCL), công tác quản lý báo nghỉ, báo bù của giảng viên đã tương 

đối ổn định. Căn cứ vào kết quả kiểm tra giảng đường, tổng hợp phiếu báo nghỉ, báo bù, lấy ý 

kiến phản hồi sinh viên, cũng như kết luận của Ban Giám hiệu trong buổi họp     Ban Tư vấn 

nghiệp vụ sư phạm vào ngày 23/8/2011, Trung tâm ĐBCL kính đề nghị các Khoa Viện thông 

báo tới giảng viên của đơn vị mình một số thay đổi đối với công tác báo nghỉ, báo bù bắt đầu 

áp dụng từ học kỳ I năm học 2011-2012 như sau: 

-                Tất cả các giờ nghỉ dạy, dạy bù, dạy thay, nghỉ bù thí nghiệm, kết thúc dạy 

sớm so với thời khóa biểu đầu kỳ, chuyển địa điểm hoặc thay đổi lịch dạy phải 

báo về Trung tâm ĐBCL trước khi thực hiện, thông qua Phiếu báo thay đổi giờ 

giảng đối với tất cả các hệ đào tạo sau đại học, đại học, tại chức và cao đẳng chính 

quy. Phiếu báo này có thể tải về tại trang web http://cequa.hut.edu.vn hoặc 

http//dbcl.hut.edu.vn, mục Biểu mẫu tải về. Trung tâm ĐBCL chỉ chấp nhận các 

phiếu báo lịch dạy bù trước ngày dạy bù ghi trong phiếu báo. 

-                Phiếu báo thay đổi giờ giảng hợp lệ phải có xác nhận của Lãnh đạo Khoa, 

Viện, Bộ môn. 

-                Hòm nhận phiếu báo thay đổi giờ giảng được đặt tại các địa điểm: phòng 

102-C2, phòng 101-D7, phòng nước tầng 1 nhà TC và tầng 1 tòa nhà B1. 

Trung tâm ĐBCL sẽ tiến hành thống kê kết quả kiểm tra giảng đường và phiếu báo 

thay đổi giờ giảng ngay sau khi kết thúc tuần cuối cùng của từng học phần theo kế hoạch 

giảng dạy chung của Nhà trường. Đồng thời, Trung tâm ĐBCL sẽ báo cáo Ban Giám hiệu và 

thông báo danh sách giảng viên nghỉ dạy không có lý do, báo nghỉ dạy nhưng không báo dạy 

bù  tới các Khoa, Viện, Bộ môn và các Phòng Ban chức năng liên quan. 

Để dần nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như đảm bảo quyền lợi cho người học, đề 

nghị Lãnh đạo các Khoa, Viện đôn đốc và nhắc nhở các giảng viên thuộc đơn vị mình thực 

hiện nghiêm túc qui định này.   

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị. 
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