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THÔNG BÁO (số 11) 

Về kế hoạch trở lại học tập tại trường và tiếp tục phòng, chống dịch COVID - 19 

Gửi: Các em sinh viên. 

Thầy Cô vui mừng thông báo đến toàn thể các em SV, sau thời gian dài với sự quyết tâm phòng, 

chống dịch COVID-19 của Chính phủ, đến nay cả nước ta đã hạn chế được sự lây lan trong cộng 
đồng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của UBND TP. Đà Nẵng tại Văn bản số 2655/UBND-

VHXH ngày 22/4/2020 về kế hoạch cho học sinh, học viên các cấp, bậc học đi học lại từ ngày 
04/5/2020.  

Nhà trường thông báo kế hoạch trở lại học tập tại trường và tiếp tục phòng, chống dịch như sau.  

1. Thời gian trở lại học tập tại trường và khung giờ học tập mới 

Thời gian SV trở lại học tập tại trường được chia làm 02 đợt: 

 Đợt 1: Thứ Ba ngày 05/5/2020 SV các khóa 16, 17. 

 Đợt 2: Thứ Hai ngày 11/5/2020 SV các khóa 18, 19. 

Thế giới chúng ta đang sống vừa trải qua sự biến động quá lớn, thời gian của học kỳ cũng không 
còn nhiều. Vậy nên,  trong giai đoạn này, Thầy và Trò cần nỗ lực nhiều hơn nữa để vừa đảm bảo tiến 

độ học tập của Học kỳ 2 Năm học 2019-2020 vừa phải đảm bảo chất lượng học tập. Để đảm bảo tiến 
độ và chất lượng Nhà trường đưa ra khung giờ mới áp dụng từ ngày 05/5/2020 như sau: 

Tiết 

Buổi Sáng Buổi Chiều Buổi Tối 

Khung giờ 
Nghỉ giải 

lao 
Khung giờ 

Nghỉ giải 
lao 

Khung giờ 
Nghỉ giải 

lao 

1 07:00 – 07:45  13:00 – 13:45  18:00 – 18:45  

2 07:45– 08:30 5 phút 13:45 – 14:30 5 phút 18:45 – 19:30 10 phút 
3 08:35 – 09:20  14:35 – 15:20  19:40 – 20:25  

 10 phút giao ca   
4 09:30 – 10:15  15:30 – 16:15  20:25 – 21:10  

5 10:15 – 11:00 5 phút 16:15 – 17:00 5 phút   
6 11:05 – 11:50  17:05 – 17:50    

2. Về học phí 

Tại Thông báo số 10 ngày 16/4/2020, Nhà trường đã dự kiến thời gian học trực tuyến sẽ có thể 
kéo dài do dịch bệnh. Tuy nhiên đến nay, Nhà trường đã có kế hoạch để SV trở về trường sớm hơn. 

Hiện nay tình hình khó khăn chung trên cả nước, trong đó có cả đối với SV và Nhà trường, mặc dù 
vậy Nhà trường vẫn giữ các khoản hỗ trợ như đã thông báo là 150.000 đồng/SV cho việc sử dụng 
internet trong học tập trực tuyến, giảm 10% học phí trong cả Học kỳ 2 Năm học 2019-2020 khi nộp 

trước ngày 10/5/2020. 

Đối với một số SV có hoàn cảnh khó khăn, để được hưởng hỗ trợ 10% học phí khi nộp chậm 
nhất đến ngày 15/6/2020, SV gửi đơn xin kéo dài thời gian nộp học phí cho CVHT trước ngày 

10/5/2020. Các đơn gửi về sau ngày 10/5/2020 sẽ không được giải quyết. Lãnh đạo khoa lập danh 
sách SV có đơn và gửi về Phòng KT-TC vào ngày 11/5/2020.  

Các SV đã nộp học phí của Học kỳ 2 Năm học 2019-2020 trước đó sẽ vẫn được hỗ trợ giảm 
10% và được khấu trừ vào học phí học kỳ kế tiếp. SV các lớp năm cuối, lãnh đạo khoa sẽ làm việc 
cụ thể để quyết toán học phí đến cuối khóa. 

3. Về học tập 

Trong thời gian học trực tuyến vừa qua có một số SV chưa tiếp cận tốt với nội dung học tập do 

hạn chế trong việc sử dụng internet. Do vậy, lãnh đạo khoa sẽ lắng nghe ý kiến của SV, của Ban cán 
sự lớp để có kế hoạch giảng dạy bổ sung phù hợp cho các SV này, đồng thời giảng dạy tiếp tục các 
nội dung còn lại của học phần cho cả lớp sao cho đảm bảo chất lượng.  

SV các lớp đang theo học chương trình để đi internship tại Nhật Bản cần khẩn trương học tiếng 
Nhật, kể cả tự học online. SV các lớp năm thứ 4 cần khẩn trương hoàn thành tiến độ học tập chậm 
nhất vào cuối tháng 8/2020. 



SV cần nỗ lực hơn nữa trong học tập để khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, 
các phương pháp dạy và học tập hiệu quả đã được Nhà trường chuẩn bị để các em thực hiện ngay 
trong giai đoạn sắp đến như: lớp học đảo ngược, học theo giải quyết vấn đề. 

Trong thời gian này SV có thể đăng ký các học phần chuyên môn tại trang web E- learning 
http://my.uda.edu.vn/  để lấy tài liệu và học tập theo phương pháp lớp học đảo ngược. Giảng viên sẽ 
có các hướng dẫn chi tiết hơn khi các em trở lại học tập tại trường. 

4. Tiếp tục phòng, chống dịch 

Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, do vậy chúng ta cần tiếp tục thực hiện nghiêm công tác 

phòng, chống dịch: 

 Khai báo y tế  trực tuyến tại trang web https://tokhaiyte.vn/ trước khi về trường (lưu lại khai 
báo để trình khi cần thiết); 

 Giữ vệ sinh vệ môi trường học tập và an toàn dịch bệnh;  

 Rửa tay bằng xà phòng hay dung dịch sát khuẩn thường xuyên; 

 Đeo khẩu trang khi vào cổng trường, trong lớp học, khi đi ra bên ngoài; 

 Kiểm tra thân nhiệt khi đến trường. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải xin phép nghỉ 
ở nhà, thông tin ngay cho CVHT và phòng Y tế Nhà trường để được tư vấn khám, điều trị.  

 Thực hiện giữ khoảng cách khi ra bên ngoài và không tụ tập đông người; 

Nhà trường đã chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống dịch như cung cấp nước uống, nước 
gừng; Thầy Cô Khoa Dược đã bào chế dung dịch nước sát khuẩn, các dung dịch có tính phòng, 

chống dịch để tặng SV và Thầy Cô trong suốt mùa dịch, cũng như đã tặng cho các chốt trạm phòng, 
chống dịch ở các cửa ngõ vào thành phố, các cửa khẩu Quảng Nam, Nha Trang; Thầy Cô Khoa Điện 
– Điện tử cùng SV ngành Điện tự động đã chế tạo máy sát khuẩn 3 trong 1 (rửa tay tự động, đo thân 

nhiệt tự động và nhắc đeo khẩu trang) để góp phần bảo vệ an toàn cho Thầy Cô và các em SV. 

Để ngăn chặn tiềm ẩn lây lan và bùng phát dịch bệnh gây tác hại lớn đến các hoạt động kinh tế -  
xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi người chúng ta, Thầy Cô cùng các em SV cần thực hiện 

nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh như trên và theo các hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Khi trở về học tập, nếu SV gặp khó khăn về chỗ ở trọ thì liên hệ BCH Đoàn TN qua fanpage 
Đoàn trường hoặc Anh Lê Đình Lượng – ĐT: 0762737832. 

Nhà trường thông báo để toàn trường cùng thực hiện thật tốt công tác chuẩn bị và phòng, chống 
dịch COVID – 19 khi SV trở về trường. Hẹn gặp các em SV trở lại ngôi Trường thân yêu và chúc 
các em hoàn thành tốt học kỳ 2 cũng như năm học 2019-2020. . 

 

Nơi nhận:  
   - Như trên; 

   - Thông báo trên website; 

   - Các Khoa, Phòng, TT; 

   - Đoàn TN, Hội SV; 

   - Lưu: VT, KHTC, ĐT. 
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