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Hà Nội, ngày      tháng 02 năm 2022 

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHI NGƯỜI HỌC 

HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG NHẰM THÍCH ỨNG VỚI DỊCH BỆNH COVID-19  

Căn cứ các kế hoạch đào tạo năm 2021-2022 của Nhà trường;  

Căn cứ kế hoạch số 541/KH-TĐHHN ngày 17/02/2022 của Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-

19 khi người học học tập trung tại trường; 

Nhà trường thông báo về kế hoạch tổ chức giảng dạy đối với học kỳ chính khóa khi 

người học học trực tiếp tại Trường nhằm thích ứng với dịch bệnh Covid-19 như sau: 

1. Trường hợp phát hiện ca nhiễm COVID-19 là giảng viên 

Khoa/bộ môn quản lý chủ động phân công giảng viên khác thay thế trong thời gian 

giảng viên nhiễm COVID-19 điều trị. Trường hợp không có giảng viên thay thế, lịch giảng 

dạy học phần do giảng viên đó đảm nhiệm sẽ tạm thời được hoãn lại cho đến khi giảng viên 

khỏi bệnh. Khoa/bộ môn có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Nhà trường (thông qua phòng 

Đào tạo) về kế hoạch giảng dạy của các lớp học phần điều chỉnh. Kế hoạch học bù được Nhà 

trường thông báo sau. 

2. Trường hợp phát hiện ca nhiễm COVID-19 là người học 

Trường hợp người học nếu thuộc các đối tượng F0, F1 sẽ không đến Trường, thông 

báo tới Chủ nhiệm lớp để nắm bắt thông tin, đồng thời chủ động liên hệ với giảng viên giảng 

dạy lớp học phần để được nhận tài liệu tự nghiên cứu trong thời gian điều trị/cách ly y tế 

theo quy định. Nếu thời gian cách ly dài ngày, Nhà trường tổng hợp và có kế hoạch học bù 

cụ thể cho người học. 

Trường hợp số lượng người học thuộc các đối tượng F0, F1 chiếm đa số trong lớp 

học phần: toàn bộ các học phần của lớp đang học sẽ được chuyển đổi sang hình thức trực 

tuyến cho đến khi người học có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Riêng đối với kế hoạch học lại, học cải thiện điểm học kỳ 2 năm học 2021-2022, Nhà 

trường vẫn tổ chức theo hình thức trực tuyến theo kế hoạch đã ban hành. 
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Trên đây là thông báo về kế hoạch tổ chức giảng dạy và học tập khi người học học 

trực tiếp tại trường nhằm thích ứng với dịch bệnh COVID-19. Nhà trường yêu cầu các đơn 

vị, giảng viên và người học thực hiện theo thông báo này. Trong quá trình thực hiện nếu có 

phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân thông báo tới Nhà trường (thông qua 

phòng Đào tạo, thông tin liên hệ: Hệ đại học - Chuyên viên Vũ Thị Hiền, số ĐT: 

0983204266; Hệ thạc sĩ - Chuyên viên Nguyễn Như Hải, số ĐT: 0988914896) để được hỗ 

trợ kịp thời. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch Hội đồng Trường (để b/c); 

- Ban giám hiệu (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc Trường; 

- Website trường; 

- Chủ nhiệm lớp, CVHT; 

- Lưu: VT, ĐT. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

Lưu Văn Huyền 
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