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Số: 150 /ĐHHL- TCTTr
V/v tổ chức cho sinh viên
đến Trường học tập trực tiếp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sau khi thống nhất trong
Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo như sau:
1. Tổ chức cho sinh viên đến Trường học tập trực tiếp, cụ thể:
- Sinh viên các lớp Đại học vừa làm vừa học, Đại học liên thông chính quy
và vừa làm vừa học học trực tiếp từ ngày 02/4/2022.
- Sinh viên các lớp D11, D12, D13, C27 học trực tiếp từ ngày 04/4/2022.
- Sinh viên các lớp D14, C28 học trực tiếp từ ngày 11/4/2022.
2. Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học, khoa Giáo dục thường xuyên có trách
nhiệm xây dựng thời khóa biểu dạy học trực tiếp cho sinh viên hệ chính quy, vừa
làm vừa học; phân công viên chức thuộc đơn vị theo dõi nề nếp dạy học của giảng
viên; báo cáo tình hình dạy học về Lãnh đạo trường (qua phòng Tổ chức - Thanh
tra) hàng tuần theo quy định.
3. Phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; khoa Giáo dục thường
xuyên có trách nhiệm phối hợp với các khoa, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm thông
báo lịch học đến sinh viên. Tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, theo dõi nề nếp, sĩ
số học tập của sinh viên. Báo cáo tình hình học tập của sinh viên về Lãnh đạo
trường (qua phòng Tổ chức - Thành tra) hàng tuần theo quy định.
4. Phòng Hành chính - Quản trị có trách nhiệm bố trí, sắp xếp phòng học cho
các lớp sinh viên; phân công bộ phận môi trường tổ chức vệ sinh sạch sẽ các phòng
học, khuôn viên các khu giảng đường; phân công bộ phận y tế trực, nhắc nhở sinh
viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
5. Các giảng viên có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, tài liệu
dạy học, lên lớp đầy đủ, đúng giờ và nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc các
biện pháp phòng chống dịch, bệnh Covid-19 khi học trên lớp.
Yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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