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THÔNG BAO 

V vic rà soát, chân chinh vic thrc hin k hoich giãng dy cüa giãng viên 

KInh gri: 

- Thu truông các KhoaJVinITrung tam 

- Giãng viên toãn Tru?ng 

Trong h9c ki I näm h9c 2021-2022, qua vic truy v& nhüng triing hçip tip xUc 

gn vâi các ca bnh nhim covid- 19 (FO), Nhà truô'ng phát hin tInh trng mt s h9c 

phn thay di giãng viên giãng day, thay di ljch giãng dty so vth k hoach phân cong 

giãng dy d phé duyt. Vic nay dä ãnh hu0ng dn quyn lçri ngithi h9c, hiu qua quãn 

1 vã uy tin cüa Nhà tnrO'ng. 

D nâng cao cht hxçing dào tto và th%rc hin nghiem tUe k hotch giãng dty dà d 

ra, Nhà trumg yêu cu lanh dto các Khoa/VinITrung tam nhtc nhi dn toàn th can 

bO, giãng viên th?c hin mt so yêu câu sau: 

1. Giãng viên tharn gia giãng dy phãi dam bão th?c hin dUng th?yi gian, s6 tit 

trong ljch giãng dty, khong thrçc bO gR hotc tir thay di k hotch phân cOng giãng 

dty. 

2. Länh dao  Khoa/Vin1Trung tam/BO mon có trách nhim t chUc theo dOi ljch 

giãng dy cUa giãng viên dam bão dUng k hotch giãng dty. Trong tnr?mg hçip phãi thay 

di k hotch giãng day, thay dëii giãng viên, trrning KhoaNin/Trung tam phãi d xut 

gCri PhOng Thanh tra và DBCL, PhOng Dào tto d xU 1 kjp thai theo dUng quy trinh. 

Yêu cu cac dcin vj có lien quan và các KhoaJVin/Trung tam nghiêm tUe thirc 

hin thông báo nàY./y  

Noi n/ian: 
- Nhu trén; 
-Luu:VT,TTrvàDBCL. 
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