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BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

Số:  245 /TB-ĐHKTKTCN 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020 

 

THÔNG BÁO  

Về kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 từ ngày 11/05/2020 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập học kỳ II năm 

học 2019 - 2020 từ ngày 11/05/2020 như sau: 

1. Kế hoạch, hình thức học tập 

1.1. Kế hoạch học tập đối với các lớp Đại học khóa 10 và Cao đẳng khóa 26 

- Các lớp Đại học khóa 10 tiếp tục học phụ đạo, ôn tập theo hình thức trực tuyến, từ ngày 11/05 - 

17/05/2020, sau đó sẽ thi (Mục 1.1 của phụ lục kèm theo); 

Ghi chú: Riêng các lớp sinh viên ĐHMA10A4HN, ĐHMA10A5HN, ĐHMA10A6HN, 

ĐHMA10A2NĐ học thực hành, thực tập từ 11/05 - 28/06/2020 (Mục 1.2 của phụ lục kèm theo). 

- Các lớp Cao đẳng khóa 26 học phụ đạo, ôn tập tại trường và trực tuyến trên LMS từ ngày 

18/05 - 07/06/2020 (Mục 1.3 của phụ lục kèm theo). 

Ghi chú: Riêng lớp CDMA26A1ND học thực hành, thực tập tại trường từ 11/05/2020 đến 

28/06/2020 (Mục 1.3 của phụ lục kèm theo). 

1.2. Kế hoạch học tập đối với các lớp Đại học Khóa 11,12,13 và các lớp Cao đẳng Khóa 27 

a) Đối với các lớp cơ sở Hà Nội có kế hoạch học GDQP-AN từ ngày 11/5 - 31/5/2020 

Các sinh viên học chủ động đến học tại Trung tâm GDQPAN, Đại học TDTT Bắc Ninh 

(Thời gian có mặt tại Trung tâm GDQPAN xem trong Mục 2.1 của phụ lục kèm theo). 

b) Đối với các lớp cơ sở Hà Nội có kế hoạch học tập tại cơ sở Nam Định (từ đầu học kỳ) 

- Các lớp của khoa Điện có lịch thực tập tại cơ sở Nam Định (Mỹ Xá): Từ ngày 11/05 - 

12/07/2020 (Thời gian có mặt tại Mỹ Xá xem trong Mục 2.2 của phụ lục kèm theo); 

- Các lớp của các khoa còn lại đã được điều chỉnh học tại cơ sở Hà Nội: Từ ngày 18/05 - 

21/06/2020 (Mục 2.3 của phụ lục kèm theo). 

Ghi chú: Riêng các trường hợp sinh viên có nguyện vọng vẫn muốn tiếp tục học tại cơ sở 

Nam Định sẽ học ghép với các lớp tại cơ sở Nam Định. 

c) Đối với các lớp sinh viên có lịch học thực hành của các khoa Điện; Điện tử; Cơ khí 

Các sinh viên có lịch học tại trường từ ngày 11/05/2020 (Mục 1.4 của phụ lục kèm theo).  

d) Đối với các lớp sinh viên còn lại (Mục 1.5 của phụ lục kèm theo): 

- Từ 11/05 - 17/05/2020: Tiếp tục học tập trực tuyến qua LMS, Zoom theo thời khóa biểu 

trên trang cá nhân; 

- Từ 18/05 - 21/06/2020: Học tập trực tiếp tại trường kết hợp với học trực tuyến trên LMS 

theo thời khóa biểu trên trang cá nhân. 

- Ghi chú:  

 Các học phần Giáo dục thể chất của HK.II năm học 2019 - 2020 đối với các lớp sinh 

viên học tại trường sẽ tiếp tục học từ ngày 18/05 - 21/06/2020 (Theo thời khóa biểu từ 

đầu học kỳ); 

 Đối với kế hoạch học tập GDQPAN đợt 1, 2 cơ sở Hà Nội và của Nam Định bị hoãn do 

dịch Covid - 19 sẽ có thông báo sau. 

2. Hình thức và Kế hoạch thi học kỳ 

a) Thi lại các học phần của HK.I năm học 2019 - 2020 

- Hình thức: Thi trực tiếp tại trường; 

- Kế hoạch: Từ 18/05 - 31/05/2020 (Lịch cụ thể xem tại trang cá nhân, ngày 13/05/2020). 
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b) Thi các học phần của HK.II năm học 2019 - 2020 

- Các lớp sinh viên đại học khóa 10: 

 Hình thức: Thi trực tuyến như trong thông báo số 189/TB-ĐHKTKTCN; 

 Kế hoạch: Từ 18/05 - 31/05/2020 (Lịch cụ thể xem tại website, ngày 13/05/2020). 

- Các lớp học lại, học cải thiện  

 Hình thức: Thi trực tuyến; 

 Kế hoạch: Từ 18/05 - 31/05/2020 (Lịch cụ thể xem tại website, ngày 13/05/2020). 

- Các lớp sinh viên Cao đẳng Khóa 26: 

 Hình thức: Thi trực tiếp tại trường; 

 Kế hoạch: Từ 08/06 - 21/06/2020 (Lịch cụ thể xem tại trang cá nhân, ngày 29/05/2020). 

- Các lớp sinh viên còn lại: 

 Hình thức: Thi trực tiếp tại trường; 

 Kế hoạch: Từ 22/06 - 12/07/2020 (Lịch cụ thể xem tại trang cá nhân, ngày 15/06/2020). 

3. Tổ chức thực hiện 

- Đối với giảng viên:  

 Thực hiện việc tổ chức giảng dạy đảm bảo đúng theo chương trình đào tạo theo hình 

thức kết hợp học tập trực tiếp trên lớp và học tập trực tuyến trên LMS; 

 Tích cực hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp các nội dung trong học phần cho sinh viên; 

- Đối với sinh viên: 

 Thực hiện đầy đủ kế hoạch, nội dung học tập theo hướng dẫn của giảng viên; 

 Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn y tế khi tham gia học tập tại Trường. 

- Đối với các khoa:  

 Thông báo đến toàn thể giảng viên do khoa mình phụ trách; 

 Đôn đốc, kiểm tra quá trình giảng dạy của giảng viên. 

 Đôn đốc, nhắc nhở CVHT kiểm tra, lập kế hoạch để các sinh viên HN di chuyển, học 

tập tại cơ sở NĐ và học GDQP-AN tại Bắc Ninh theo đúng yêu cầu và kế hoạch chung 

của Nhà trường. 

- Đối với các Phòng: 

 Phòng Đào tạo: Lập kế hoạch, thời khóa biểu học tập cụ thể cho từng lớp sinh viên, 

chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ việc dạy - học; 

 Phòng CTSV: Thực hiện công tác quản lý sinh viên, tổng hợp các thông tin, ý kiến của 

sinh viên; 

 Phòng HCQT: Lập kế hoạch, chuẩn bị phương án, bổ sung trang thiết bị y tế và triển 

khai công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh, phòng chống ảnh hưởng của dịch Covid - 19; 

 Phòng QLCL lên phương án, kế hoạch, hướng dẫn, tổng hợp công tác kiểm tra, thi, 

đánh giá kết thúc học phần; 

 Phòng Thanh tra - Pháp chế theo dõi tình hình giảng viên giảng dạy, tổ chức thi. 

Căn cứ nội dung thông báo, yêu cầu các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ 

của mình có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch. 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị trong toàn trường;  

- Website trường;  

- Lưu VT-ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

TS. Trần Hoàng Long 
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Phụ lục KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỦA CÁC LỚP SINH VIÊN TỪ 11/05/2020 

Kèm theo Thông báo số 245/TB-ĐHKTKTCN ngày 06 tháng 05 năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

1. Đối với các lớp học tại trường 

TT Lớp Thời gian học Địa điểm Ghi chú 

1.1 
Các lớp sinh viên đại học khóa 10 

học phụ đạo, ôn tập 

Từ 11/05/2020  

đến 17/05/2020 

(Theo TKB đang 

thực hiện) 

Học tập trực 

tuyến trên LMS, 

Zoom 

Trừ các lớp 

ĐHMA10A4HN, 

ĐHMA10A5HN, 

ĐHMA10A6HN, 

ĐHMA10A2NĐ. 

1.2 

Các lớp Khóa 10 Khoa DMTT có đề 

nghị học lại sau dịch Covid 19 

ĐHMA10A4HN, ĐHMA10A5HN, 

ĐHMA10A6HN, ĐHMA10A2NĐ 

Từ 11/05/2020 

đến 28/06/2020 

(Theo TKB của 

Khoa DMTT 

thông báo) 

Thực tập tại 

Trường và 

Doanh nghiệp 

Các lớp sinh viên đề 

nghị học tập tại 

trường sau dịch và tốt 

nghiệp chậm hơn so 

với các lớp khác cùng 

khóa. 

1.3 

Các lớp CĐ Khóa 26 học phụ đạo, ôn 

tập 

Từ 18/05/2020 

đến 07/06/2020 

(Theo TKB đang 

thực hiện) 

Học tại trường 

kết hợp trực 

tuyến LMS 

Trừ lớp 

CDMA26A1ND 

CDMA26A1ND 

Từ 11/05/2020 

đến 28/06/2020 

(Theo TKB của 

Khoa DMTT 

thông báo) 

Xưởng thực 

hành nhà 

Trường 

 

1.4 

Các lớp sinh viên có lịch học thực hành của các khoa Điện; Điện tử; Cơ khí 

Khoa Điện:  

Từ 11/05/2020 

đến 21/06/2020 

(Theo TKB mới 

trên trang cá 

nhân và website) 

Trên giảng 

đường và 

Xưởng thực 

hành nhà 

Trường 

- -  Các học phần lý 

thuyết sinh viên xem 

trên trang cá nhân 

cập nhật ngày 

09/05/2020 

- -  Các học thực hành 

sinh viên xem trên 

website ngày 

09/05/2020 

 

DHDI11A1HN, 

DHDI11A2HN, 

DHDI11A3HN, 

DHDI11A4HN, 

DHDI12A1HN, 

DHDI12A2HN 

DHDI11A1NĐ, 

DHTD11A1NĐ, 

DHDI12A1NĐ 

Khoa Điện tử:  

DHDT11A1HN, 

DHDT11A2HN, 

DHDT11A3HN, 

DHDT12A1HN, 

DHDT12A2HN, 

DHDT12A3HN 

 

Khoa Cơ khí:  

DHCK11A1HN, 

DHCK11A2HN, 

DHCK11A3HN 

 

1.5 Các lớp sinh viên khác 

Từ 11/05/2020  

đến 17/05/2020 

(Theo TKB đang 

thực hiện) 

Học trực tuyến  Học trên LMS, Zoom 

Từ 18/05/2020 

đến 21/06/2020 

(Theo TKB mới 

trên trang cá 

nhân) 

Học tại trường 

kết hợp trực 

tuyến LMS 

- Lịch học cụ thể sinh 

viên xem trên trang 

cá nhân cập nhật ngày 

13/05/2020 
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2. Đối với các lớp sinh viên di chuyển 

TT Lớp 
Ngày bắt 

đầu học 
Địa điểm Ghi chú 

2.1 

Các lớp sinh viên học GDQP-AN 

DHDE13AHN, DHMA13A1HN, 

DHMA13A2HN, DHMA13A3HN,  

DHDI13A1HN, DHDI13A2HN, 

DHTD12A1HN, DHTD12A2HN,  

DHQT13A1HN, DHQT13A2HN, 

DHQT13A3HN, DHQT13A4HN, 

DHQT13A5HN, DHQT13A6HN, 

DHQT13A7HN 

Từ 11/05/2020 

đến 31/05/2020 

(Theo TKB của 

Trung tâm 

GDQPAN thông 

báo) 

Trung tâm 

GDQPAN, 

Trường Đại học 

Thể dục Thể thao 

Bắc Ninh 

(Đường Nguyễn 

Văn Cừ, Phường 

Trang Hạ, Thị xã 

Từ Sơn, Tỉnh Bắc 

Ninh) 

Sinh viên có mặt  

8h00 - 10h00 ngày 

11/05/2020 

2.2 

Các lớp sinh viên khoa Điện cơ sở Hà 

Nội học tại Nam Định 

DHTD11A1HN, DHTD11A2HN, 

DHTD11A3HN, CDTD26A1HN 

Từ 11/05/2020 

đến 12/07/2020 

(Theo TKB của 

Khoa Điện thông 

báo) 

Xưởng thực hành 

khoa Điện, cơ sở 

Mỹ Xá, thành phố 

Nam Định 

Xem kế hoạch chi 

tiết ở mục 3 

2.3 

Các lớp sinh viên được điều chỉnh 

việc di chuyển, học tập tại cơ sở Hà 

Nội 

DHKT11A6HN, DHKT11A7HN, 

DHKT11A8HN, DHKT11A9HN, 

DHQT11A5HN, DHQT11A6HN,  

DHTI11A4HN, DHTN11A3HN, 

DHTN11A4HN, DHKD12A1HN, 

DHKD12A2HN, DHKT12A1HN, 

DHKT12A2HN, DHKT12A3HN, 

DHQT12A1HN, DHQT12A21HN, 

DHTI12A1HN, DHMT12A1HN, 

DHTN12A1HN, 

Từ 11/05/2020  

đến 17/05/2020 

(Theo TKB đang 

thực hiện) 

Học trực tuyến  
Học trên LMS, 

Zoom 

Từ 18/05/2020 

đến 21/06/2020 

(Theo TKB mới 

trên trang cá 

nhân) 

Học trực tiếp tại 

trường cơ sở Hà 

Nội kết hợp trực 

tuyến LMS 

- Lịch học cụ thể 

sinh viên xem trên 

trang cá nhân cập 

nhật ngày 

13/05/2020 

3. Kế hoạch tiếp đón sinh viên tại cơ sở Mỹ Xá 

- Thời gian đón tiếp: 8h00 ngày thứ hai ngày 11/05/2020; 

- Địa điểm đón tiếp: Xưởng Điện, cơ sở Mỹ Xá, Nam Định; 

- Các đơn vị phối hợp tổ chức đón tiếp: 

 Phòng Hành chính quản trị 

 Phòng Đào tạo 

 Phòng Công tác sinh viên 

  Phòng Thanh tra – Pháp chế 

 Đoàn Thanh niên 

 Khoa Điện và CVHT 

- Danh sách CVHT đón tiếp và phụ trách điểm danh sinh viên 

TT Lớp Sĩ số CVHT Nam Định  CVHT Hà Nội Ghi chú 

1 DHTD11A1HN 81 Nguyễn Đức Điển  Nguyễn Hải Bình 

CVHT Nam Định 

phụ trách điểm danh 

2 DHTD11A2HN 78 Phạm Văn Huy Mai Văn Duy 

3 DHTD11A3HN 74 Nguyễn Cao Cường Hà Huy Giáp 

4 CDTD26A1HN 26 Hoàng Đình Cơ Nguyễn Đức Dương 

Tổng số 259    

 


