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THÔNG BÁO 
Về việc hủy các lớp học phần không tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến 

học kỳ 1 năm học 2021-2022  

Căn cứ Biểu đồ kế hoạch giảng dạy- học tập năm học 2021 – 2022; 

Căn cứ Thông báo số 732/TB-ĐHSPKT ngày 06/8/2021 về việc thực hiện kế hoạch 

giảng dạy học kỳ 1 năm học 2021-2022; 

Căn cứ Thông báo số 766/TB-ĐHSPKT ngày 16/8/2021 về việc thực hiện kế hoạch 

giảng dạy và học tập các học phần đồ án môn học, khóa luận TN, thực tập/ thí nghiệm 

trong học kỳ 1 năm học 2021-2022; 

Căn cứ Nội dung cuộc họp ngày 06/9/2021 giữa lãnh đạo nhà trường với các đơn vị 

liên quan. 

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đến thời điểm hiện tại vẫn còn đang diễn biến 

phức tạp, nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên về việc thực hiện giảng dạy và 

học tập các học phần đã mở trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 sẽ được thực hiện như sau: 

1. Đối với các lớp học phần lý thuyết, tích hợp, Giáo dục quốc phòng 1, Giáo dục 

quốc phòng 2, Giáo dục thể chất 3 (nội dung giảng dạy cờ vua) và các môn thực tập/ thí 

nghiệm, kiến tập, thực tập tốt nghiệp, đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp mà các khoa/ 

viện/ trung tâm đã đăng ký giảng dạy trực tuyến vẫn được triển khai dạy và học theo đúng 

kế hoạch trên các hệ thống dạy học số của nhà trường cụ thể: 

 Đối với các lớp học phần thuộc khoa đào tạo chất lượng cao: được mở trên 

trang dạy học số https://fhqx.hcmute.edu.vn 

 Đối với các lớp học phần thuộc hệ đại trà: được mở trên trang dạy học số 

https://utex.hcmute.edu.vn 

2. Đối với các lớp học phần còn lại mà các khoa/ viện/ trung tâm không đăng ký 

giảng dạy trực tuyến, phòng Đào tạo và khoa đào tạo CLC sẽ hủy đăng ký môn học của sinh 

viên và thời khóa biểu mà phòng Đào tạo đã sắp xếp trước đó để không ảnh hưởng đến học 

phí của sinh viên và giờ giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1 năm học 2021-2022. 



Nhà trường đề nghị các khoa/ viện/ trung tâm, giảng viên, sinh viên và các đơn vị 

liên quan phối hợp để thực hiện tốt nội dung thông báo trên. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận  

- BGH (để chỉ đạo); 
- Các đơn vị, GV và SV (thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐT. 
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