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THÔNG BAO 
V vic trin hai chtrong trInh, k hochdo to 1i h9c h9c kj' 11, näm hçc 2020-2021 

qua "Hi thông tich hqp thông tin và quãn J dào tOo" 

Thrc hin k hoch, chng trInh dâo to hçc k' II, nãrn h9c 2020-2021, Nhà 
1ru6ng thông báo kê hoach triên khai chiong trInh, kê hoach dão tao dai h9c qua "He 

ông tich hcrp thông tin quãn 1 dão tao"  nhix sau: 

Stt Ni dung thrc hin Thoi gian 
thtrc hiên Don vi thtrc hiën 

1 Uipchiicing trinh dào tao  thrc hin 
Tir 04 den 
08/01/2021 Phông DTDH 

2 
- Lp k hoach t1c hin chng trmnh dão tao 
thirc (TKB theo tuân) 
- Lp th&i khóa bi&t thrc 11in 

Tir 11 dn 
23/01/2021 Phông DTDH 

3 

- Rà soát k hoach trin khai các hc phân 
trong HKII, NI-I 20-21. 
- Gop thi khOa biu h9c kr H 
- Cp nht can b phii trách h9c phn 
- Cp nhIt hInh thirc thi kt thüc h9c phân 

Tir 25 dn 
30/01/2021 

CBGD, GVDH cüa 
Khoa, B mon 

' 
i-lieu chinh th?yi khóa biu hoc k' II theo i," 
kin gop > ciia Khoa, Bô mon 

Tir 01 den 
06/2/202 1 PhOng DIEM-I 

5 
Sinh viên thrc hin dAng k$' h9c phin 
- Dang k' hçc phn cüa h9c k5' II, 2020-2021 
- Däng k h9c phn h9c 1a,  h9c cái thin 

Tir 08 dn 
20/2/202 1 

Tt ca SV 
(Li .,i kim tra lal nhóm 
HP thY &ing Icj dl dam báo 

dáng nhóm, lap HP) 

6 
Duyt các h9c phn dang k5' hçc lai, hçc cãi 
thiên cho sinh viên 

Tr 22 dn 
26/2/2021 PhOng DTDH 

• Glue/ia: 
- Chung trInh, kê hoach h9c kS'  II bat dâu tir ngày 22/02/2021 (tuân 1) den tun 

23/7/2021 (tuñn 22). 
- Diy kiên thii gian t chirc thi h9c kS'  II dqt 1 vào tuân 03-08/05/2021 (tun 11). 
- Sinh viên näm thü nhât h chInh quy h9c Giáo ditc quôc phOng và an ninh tr 

12/07/2021 den 06/08/2021. 
- Sinh viêu nim cui thii'c hin ding k nhóm hQc phãn tfr ngãy 11-14/01/2021. 

Nhn &rçic thông báo nay d nghj Ban chO nhirn Khoa, BO rnôn, Phông DTDH, 
ciSc Wrp sinh viên và các dan vj cO lien quan triOn khai t1c hin các ni dung trên. 

Noi ,/,I,z: 
- Khoa, BM; CVHT; 
- Phong CT&CTSV; 
- Phóng DTDFI; U CNTT; 
- Phông KH-TC&CSVC; 
- Ltru VT. 
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