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KẾ HOẠCH  
Tiếp nhận và tổ chức học tập cho học sinh - sinh viên Khoá 16,  

năm học 2021-2022 

 

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 và trước tình hình diễn biến 
phức tạp của dịch bệnh Covid-19; Nhà trường xây dựng kế hoạch tiếp nhận và tổ 
chức học tập cho học sinh - sinh viên Khoá 16, năm học 2021-2022, cụ thể như 
sau: 

I. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC  

1. Tiếp nhận  

- Thời gian: Từ khi có kết quả trúng tuyển đến ngày 09/9/2021. 

- Phương thức: Tổ chức theo hình thức trực tuyến. 

2. Tổ chức học tập 

- Thời gian: Học tập chính thức từ ngày 13/9/2021  

 - Phương thức: Học trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo tình hình dịch bệnh 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Đào tạo 

- Triển khai các thủ tục, công việc tiếp nhận HSSV; 

- Bàn giao danh sách lớp HSSV đã hoàn thành việc đóng các khoản thu đầu 
năm kèm theo tài khoản Zalo của từng thí sinh cho phòng Công tác HSSV, phòng 
Hành chính - Quản trị và các Khoa chuyên môn nhằm chuẩn bị cho công tác nhập 
học và giảng dạy theo hình thức trực tuyến. Hoàn thành trước ngày 25/8/2021; 

- Phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin & Cơ bản xây dựng thời khóa biểu 
đối với một số môn học chung, môn cơ sở  theo hình thức trực tuyến bằng phần 
mềm Google Meet & Class room. Hoàn thành trước ngày 26/8/2021; 

- Tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh, nhập học bổ sung đối với các ngành, 
nghề và trình độ đào tạo chưa đủ chỉ tiêu đến hết tháng 9/2021; 

- Hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các thí sinh đã đóng các khoản thu đầu năm 
hoàn thành việc nộp các hồ sơ nhập học theo quy định; 

- Tiếp tục phối hợp với phòng Tài vụ trong việc tiếp nhận các khoản thu đầu 
năm của thí sinh đã nộp theo hình thức trực tiếp hoặc chuyển khoản đảm bảo hợp 
lệ, đầy đủ, tránh sai sót; 

- Trong quá trình hướng dẫn thí sinh nhập học, thông tin cho phụ huynh học 
sinh, sinh viên về chủ trương dạy học trực tuyến của Nhà trường để cùng phối hợp 
quản lý khi tổ chức học trực tuyến; 
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- Phối hợp với phòng CTHSSV kiểm tra, giám sát quá trình giảng dạy, học 
tập của giáo viên và HSSV. 

2. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

- Chuẩn bị nội dung cần thiết, phù hợp (lựa chọn từ các nội dung cần triển 
khai trong “Tuần sinh hoạt công dân”) để chuyển giao các khoa và phối hợp các 
khoa tổ chức phổ biến cho HSSV theo hình thức trực tuyến đảm bảo gọn nhẹ, hiệu 
quả. Hoàn thành bàn giao nội dung trước ngày 31/8/2021; 

- Triển khai phát đồ đồng phục khi HSSV đi học trực tiếp, in sổ tay; 

- Tiếp nhận danh sách lớp; nắm bắt và theo dõi tình hình học tập của học sinh, 
sinh viên có phản hồi kịp thời đến các bộ phận chịu trách nhiệm để điều chỉnh nếu 
cần thiết; 

- Kiểm tra, giám sát quá trình giảng dạy, học tập của giáo viên và HSSV. 

3. Phòng Tài vụ 

- Thực hiện thu các khoản phí đầu năm theo phương thức trực tiếp hoặc trực 
tuyến đảm bảo thủ tục hợp lệ, tránh sai sót; 

- Có các phương án thu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh có 
hoàn cảnh thật sự khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19. 

4. Phòng Hành chính - Quản trị 

- Đảm bảo hệ thống mạng, tốc độ đường truyền internet và các thiết bị cần 
thiết như headphone, laptop nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy trực tuyến thông 
suốt, hiệu quả; 

- Lập và kích hoạt tài khoản Gmail cho HSSV theo danh sách do phòng Đào 
tạo cung cấp và bàn giao cho các Khoa chuyên môn nhằm chuẩn bị công tác giảng 
dạy và học tập trực tuyến. Hoàn thành trước ngày 03/9/2021; 

- Thường trực để xử lý sự cố kỹ thuật trong quá trình giảng dạy trực tuyến của 
giáo viên. 

5. Các Khoa chuyên môn 

- Phân công giáo viên chủ nhiệm tiếp nhận các lớp học (các nhóm zalo theo 
lớp, theo nghề) do phòng Đào tạo bàn giao để quản lý lớp và hỗ trợ trong công tác 
dạy học trực tuyến. Hoàn thành trước ngày 30/8/2021; 

- Khoa CNTT&CB xây dựng thời khoá biểu dạy học trực tuyến cho các môn 
học chung giảng dạy cho các lớp ghép đảm bảo từ 2 - 3 buổi/tuần (đảm bảo hoàn 
thành theo thời gian nêu trên), làm cơ sở cho các Khoa chuyên môn bổ sung giảng 
dạy một số môn cơ sở có tính chất lý thuyết (từ 2 - 3 buổi/tuần). Thời gian hoàn 
thành trước ngày 31/8/2021; 

- Tổ chức phổ biến các nội dung thông tin cần thiết (do phòng CTHSSV cung 
cấp) để giúp cho HSSV nắm bắt những quy định cơ bản của Nhà trường ngay từ 
đầu năm theo hình thức trực tuyến từ ngày 06/9/2021 đến ngày 9/9/2021; 

- Tổ chức hướng dẫn HSSV sử dụng tài khoản gmail (do phòng HC-QT bàn 
giao) để phục vụ cho việc giảng dạy trực tuyến; 
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- Bố trí giáo viên và tổ chức giảng dạy trực tuyến theo Thời khoá biểu sử 
dụng phần mềm Google Meet & Class room;  

- Theo dõi, giám sát giáo viên bộ môn giảng dạy theo thời khóa biểu. Có biện 
pháp quản lý và hỗ trợ HSSV trong quá trình học tập; 

- Thông tin cho phụ huynh của các tân học sinh, sinh viên về chủ trương dạy 
học trực tuyến của Nhà trường để cùng phối hợp quản lý. 

6. Giáo viên bộ môn 

- Chủ động soạn bài giảng trên các ứng dụng trình giảng như phần mềm 
Power Point Microsoft hoặc các ứng dụng khác. Đồng thời hỗ trợ, giải đáp các thắc 
mắc sau mỗi buổi học của HSSV thông qua hệ thống phần mềm Google Meet và 
Google Classroom, Zalo, Facebook...; 

- Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy trực tuyến theo thời khoá biểu; 

- Chủ động tạo phòng học trước giờ học ít nhất 15 phút và cung cấp tài khoản 
phòng học (Meeting ID) cho Trưởng khoa, giáo viên chủ nhiệm và Ban các sự lớp; 

- Phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh, sinh viên 
tham gia học tập, điểm danh đầy đủ trong quá trình học; 

- Nắm bắt và phản ánh tình hình học tập của học sinh, sinh viên sau mỗi buổi 
học về khoa để có cơ sở đánh giá hiệu quả giảng dạy. 

7. Giáo viên chủ nhiệm 

- Phổ biến tới HSSV của lớp mình chủ nhiệm những nội dung quy định cơ 
bản của Nhà trường do phòng công tác HSSV cung cấp; phổ biến quy định về học 
tập trực tuyến của Nhà trường; 

- Hỗ trợ, hướng dẫn HSSV sử dụng email, cài đặt phần mềm và chuẩn bị các 
điều kiện cần thiết tối thiểu để tham gia học tập trực tuyến; 

- Tuyên truyền tới phụ huynh về chủ trương dạy học trực tuyến của Nhà 
trường để tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia học tập; 

- Tổ chức hướng dẫn trực tuyến cho HSSV đăng nhập tài khoản gmail của 
Trường, cài đặt và sử dụng phần mềm Google Meet và Google Classroom (theo tài 
liệu hướng dẫn của Phòng Đào tạo); 

- Phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn tổ chức cho HSSV tham gia học tập 
và hỗ trợ giáo viên bộ môn trong công tác quản lý lớp học trực tuyến. 

8. Đối với học sinh, sinh viên 

- Cài đặt, sử dụng phần mềm Google Meet và Google Classroom để tham gia 
học tập trực tuyến theo kế hoạch của Nhà trường; 

- Thực hiện việc đăng nhập vào các lớp học trên phần mềm Google Meet và 
Google Classroom (theo tài khoản của giáo viên giảng dạy cung cấp có kèm theo 
Meeting ID) đúng thời gian vào lớp học của mình; 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giáo viên trong thời gian học tập trên 
phần mềm; 

- Nghiêm cấm việc học thay, học hộ. 
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* Lưu ý: Để đảm bảo việc học tập của các lớp học trên phần mềm Google 
Meet và Google Classroom HSSV cần thực hiện những nội dung sau: 

1. Thực hiện việc học tập tại nơi yên tĩnh, có kết nối Internet ổn định; 

2. Kiểm tra và đảm bảo thiết bị máy tính, thiết bị di động thông minh hoạt 
động tốt, pin đầy đủ trước khi học; 

3. Thực hiện việc mở tiếng, camera theo hướng dẫn của giáo viên. Sử dụng tai 
nghe trong quá trình học để đảm bảo chất lượng âm thanh tốt nhất; 

4. HSSV chuẩn bị bài theo yêu cầu trước khi tham gia bài học; 

5. Tuyệt đối không làm việc riêng hoặc có những phát ngôn, hành động phá 
rối làm ảnh hưởng đến lớp học. 

Nhà trường sẽ tổ chức các lớp phụ đạo, bổ sung kiến thức cho HSSV nếu có 
nhu cầu khi chuyển sang học trực tiếp. 

Đến thời điểm học tập chính thức theo thời khóa biểu (ngày13/9/2021), nếu 
tình hình dịch bệnh ổn định thì việc học tập của HSSV theo kế hoạch này sẽ 
được chuyển sang học tập trực tiếp. 

Trên đây là Kế hoạch tiếp nhận và tổ chức học tập cho học sinh, sinh viên 
Khoá 16, năm học 2021-2022, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá 
trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị báo cáo Ban Giám 
hiệu (qua phòng Đào tạo) để kịp thời xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vị thuộc trường (t/h); 
- Mạng nội bộ; 
- Lưu: VT, ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Kim Chung 
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