2BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1483/TB-ĐHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức đào tạo đại học chính quy
tại học kỳ 1 năm học 2021-2022
Kính gửi:
-

Lãnh đạo các Khoa/Ban cơ bản
Giảng viên
Sinh viên chính quy

Căn cứ Kế hoạch số 1086/KH-ĐHM ngày 23 tháng 6 năm 2021 về kế hoạch đào tạo
trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm học 2021-2022 của Trường Đại học Mở
Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Biên bản số 1468/BB-ĐHM ngày 14 tháng 9 năm 2021 họp về công tác tổ chức
đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022;
Xét diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều phức
tạp,
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trường) thông báo về việc
tổ chức đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:
1. Thời gian bắt đầu học kỳ I năm học 2021-2022 áp dụng cho sinh viên các khóa:
18/10/2021 (điều chỉnh lùi lại 02 tuần so với kế hoạch năm học đã công bố).
2. Phương thức giảng dạy và học tập: Trực tuyến trên LMS theo thời khóa biểu đã công
bố cho đến khi có thông báo mới. Bài giảng được record và dẫn link lên LMS để sinh viên
tham khảo.
3. Đào tạo chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh và môn Giáo dục thể chất 1:
sẽ thông báo sau.
Lãnh đạo các Khoa, Ban Cơ bản tổ chức họp đơn vị chuẩn bị cho công tác giảng dạy
đầu học kỳ và phổ biến các thông tin trên đến giảng viên và sinh viên.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
-

Như trên (để thực hiện);
Lưu: VT, P.QLĐT.
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Lê Xuân Trường

