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Kính gửi: Các giảng viên và viên chức của Nhà trường 

Thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Trường 

Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục triển khai các công việc nhằm tăng cường công tác 
phòng chống phòng dịch Covid-19, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch học tập 
đã công bố như sau:  

1. Tiếp tục triển khai phương thức giảng dạy trực tuyến (online) cho các lớp học phần lý 
thuyết/bài tập. Các giờ giảng dạy trực tuyến cần được thực hiện đầy đủ, đúng giờ theo 

thời khóa biểu. Giảng viên thông báo để sinh viên thực hiện khảo sát cuối mỗi buổi 
học và xem xét ý kiến phản hồi để tổ chức giảng dạy được tốt hơn.   

2. Phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa, Viện đào tạo lên kế hoạch thi giữa kỳ các môn 
học kỳ 20192A, kế hoạch triển khai đánh giá các môn học kỳ 20192AB theo hình 
thức online, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. 

3. Trung tâm mạng thông tin, Viện CNTT-TT tiếp tục triển khai công tác chia sẻ kinh 
nghiệm giảng dạy trực tuyến trên TEAMS, sử dụng các kênh thông tin hiện có để các 

cán bộ, giảng viên có thể hỏi đáp, trao đổi kinh nghiệm hiệu quả nhất.   

4. Đối với các lớp học phần đặc thù không thể giảng dạy bằng phương thức trực tuyến 

(lớp thí nghiệm, lớp thực hành, phần luyện tập của Giáo dục thể chất, phần thực hành 
của các học phần QP-AN), Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức giảng dạy cho sinh viên từ 

ngày 20/4/2020. Phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa, Viện đào tạo lên kế hoạch 
học tập và thời khoá biểu phù hợp nhất, trên cơ sở đảm bảo: chất lượng giảng dạy, 

hiệu quả học tập của sinh viên, sức khoẻ của sinh viên và giảng viên. 

Trân trọng thông báo. 
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