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THÔNG BÁO
V/v tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo trực tuyến tại Phân hiệu

Từ những tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ trên thế
giới và ở Việt Nam diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho hệ thống giáo dục đào tạo
nói chung, việc tổ chức đào tạo tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại
Tp. Hồ Chí Minh nói riêng. Để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, cho sinh viên, học viên
và gia đình, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường, Phân hiệu đã chuyển đổi hình
thức đào tạo từ truyền thống (offline) sang hình thức đào tạo trực tuyến (online), đào
tạo trực tuyến kết hợp với trực tiếp.
Năm học 2020 - 2021, Phân hiệu đã thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo cho sinh
viên, học viên hoàn thành tiến độ của chương trình đào tạo, được người học đánh giá
cao về chất lượng công tác giảng dạy, đặc biệt là giảng dạy trực tuyến.
Từ đầu năm học 2021 - 2022, thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24 tháng
8 năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19,
tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo. Phân hiệu
Trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp
trong công tác đào tạo như, đổi mới phương pháp giảng dạy, hoàn thiện hệ thống giáo
trình, bài giảng, bổ sung kho học liệu số, tăng cường hỗ trợ người học trong các hoạt
động học tập, NCKH, mượn giáo trình, tài liệu ... Chính vì vậy, chất lượng công tác
đào tạo trực tuyến đang được thực hiện tốt, đảm bảo cho sinh viên, học viên có thể học
được mọi lúc mọi nơi, tiếp tục hoàn thành kế hoạch học tập.
Tuy nhiên, vừa qua từ các kênh thông tin khác nhau, Phân hiệu đã nhận được một
số ý kiến phản ánh của người học về việc giảng viên sử dụng video record để phát lại
cho sinh viên trong buổi học, giảng viên cho bài tập để sinh viên thực hiện, cho đáp án
và kết thúc buổi học mà thiếu sự tương tác, hỗ trợ, hướng dẫn ...
Để tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, hoàn thành kế hoạch năm học và đáp
ứng tốt nhất nhu cầu chính đáng của người học, Phân hiệu đề nghị các giảng viên, các
Bộ môn, Khoa và các đơn vị chức năng thực hiện các nội dung sau:
- Các giảng viên tự rà soát việc giảng dạy của mình trong thời gian vừa qua, nếu
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rơi vào tình trạng như phản ánh ở trên thì báo cáo cho Trưởng Bộ môn phụ trách trước
ngày 6/10/2021;
- Lãnh đạo các Khoa, các Bộ môn tổ chức thực hiện kiểm tra việc giảng dạy của
các giảng viên trong thời gian vừa qua của học kỳ 1 năm học 2021 - 2022, chú ý kiểm
tra để phát hiện các trường hợp giảng viên như phản ánh nêu trên của sinh viên; báo
cáo về công tác kiểm tra việc giảng dạy của giảng viên cho Ban Giám đốc thông qua
Phòng Đào tạo trước ngày 7/10/2021 (báo cáo bằng văn bản - kể cả trường hợp không
có sự việc bất thường, về địa chỉ email: bandaotao@utc2.edu.vn);
- Trong thời gian tới, các đơn vị chức năng, các khoa, bộ môn tăng cường kiểm
tra việc thực hiện nội quy về giảng dạy, tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng
dạy của giảng viên theo phạm vi phụ trách.
Phân hiệu thông báo đến các đơn vị, khoa, bộ môn được biết và thực hiện.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
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- Các đơn vị;
- Đăng website;
- Lưu TCHC, Đào tạo.
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