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Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO
Về triển khai tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022
tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi
Căn cứ Thông báo 655/TB-ĐHTL ngày 30/08/2021 của Trường Đại học Thủy lợi về
việc triển khai tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022.
Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phân hiệu Trường Đại
học Thủy lợi thông báo về việc triển khai tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ
1 năm học 2021-2022, chi tiết như sau:
1. Người học (sinh viên và học viên cao học) không tập trung tại trường, hạn chế di
chuyển và thực hiện nghiêm túc các chỉ dẫn của Cơ quan chức năng trong công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19;
2. Phân hiệu triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022
(bắt đầu từ ngày 06/9/2021) cho tới khi có thông báo tiếp theo;
3. Nhà trường sử dụng hệ thống phần mềm Zoom Meeting (sau đây gọi là phần mềm
Zoom) là công cụ chính để hỗ trợ giảng dạy, học tập trực tuyến và dự kiến triển
khai song song bộ công cụ G-Suite for Education bao gồm: Classroom, Meet,
Drive và Site. Danh sách tài khoản phòng Zoom và ID tương ứng các giảng đường
như danh sách kèm theo. (Khi có thay đổi phần mềm giảng dạy trực tuyến Phân
hiệu sẽ có thông báo sau);
4. Người học sử dụng thiết bị có kết nối Internet (máy tính để bàn, laptop, điện thoại,
máy tính bảng, …) đảm bảo đủ điều kiện để cài đặt và truy cập vào phần mềm để
học tập trực tuyến theo thời khóa biểu;
5. Giảng viên và người học phải thường xuyên truy cập vào Website và email để kịp
thời cập nhật các thông báo mới từ Phân hiệu;
6. Trong quá trình tổ chức thực hiện, người học có yêu cầu liên quan đến học tập đề
nghị liên hệ với Ban Đào tạo & Công tác sinh viên (điện thoại: 0283.5140608,
email: bandaotao@tlu.edu.vn);

7. Giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập) theo dõi và nắm bắt tình hình học tập trực
tuyến của sinh viên và các ý kiến phản hồi (nếu có), hàng tuần có báo cáo gửi về
Ban Đào tạo & Công tác sinh viên để tổng hợp và báo cáo Ban Giám đốc;
8. Hỗ trợ kỹ thuật giảng dạy và học tập trực tuyến
Trung tâm Thông tin – Thư viện (email: thongtinthuvien@tlu.edu.vn) có trách
nhiệm hỗ trợ kỹ thuật giảng dạy và học tập trực tuyến, danh sách cán bộ hỗ trợ
như sau:
Họ tên

Số điện thoại

Email

1

Lê Trung Thành

0987897878

letrungthanh@tlu.edu.vn

2

Nguyễn Đức Anh

0898150664

nguyenducanh@tlu.edu.vn

TT

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm
túc thực hiện nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Các Ban, BM,TT thuộc PH;
- GVCN ,CVHT, Sinh viên
- Trang web;
- Lưu: VT, ĐT&CTSV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
PGS.TS.Nguyễn Đăng Tính

DANH SÁCH TÀI KHOẢN ZOOM

TT

Tên phòng

Zoom ID

Ghi chú

1

201-SG

768 255 2118

2

203-SG

543 081 5627

3

301-SG

354 509 8777

Phòng máy SG 01

4

302-SG

376 917 4629

Phòng máy SG 02

5

401-SG

672 402 1852

6

402-SG

722 213 3218

7

501-SG

899 991 1417

8

502-SG

721 201 1394

9

602-SG

687 391 0428

10

603-SG

785 701 0675

11

701-SG

366 626 4296

12

702-SG

737 915 4567

13

703-SG

287 812 5667

14

801-SG

698 341 4938

15

802-SG

910 022 8135

16

803-SG

666 501 4513

17

902-SG

897 029 1239

18

903-SG

510 722 0101

