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              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:  117/TB-ĐHHHVN-ĐT Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 
Về việc tiếp tục dời lịch học tập của sinh viên, học viên 

để ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona  

  
 

Kính gửi:   

- Các đơn vị trong toàn Trường; 

  - Giảng viên, sinh viên, học viên toàn Trường. 
 

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi 

rút Corona gây ra, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo tiếp tục điều chỉnh 

lịch học tập của sinh viên như sau: 

1. Tiếp tục dời lịch thi học kỳ I và lịch học học kỳ II, lịch xét tốt nghiệp đợt phụ 

tháng 3/2020, hạn đóng học phí học kỳ II thêm 01 tuần. Sinh viên, học viên các hệ quay 

trở lại học và thi từ ngày 17/2/2020. Giảng viên và sinh viên cần tiếp tục theo dõi sát 

các thông báo của Nhà trường trên website, facebook của Trường và email của sinh viên. 

Trong thời gian nghỉ học, sinh viên ở lại tại địa phương, hạn chế tham gia các 

hoạt động tập trung đông người; theo dõi các email của mình để tham gia hoạt động học 

tập online (nếu được thông báo). 

2. Các giảng viên chuẩn bị bài giảng để có thể sẵn sàng thực hiện việc giảng dạy 

online từ 24/2/2020 nếu dịch bệnh vẫn tiếp tục kéo dài. Việc thực hiện theo đề cương 

học phần có thể được điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các giảng viên có thể 

xem hướng dẫn tạo bài giảng video, chia sẻ trên youtube, gửi cho sinh viên theo văn bản 

đính kèm; ngoài ra, có thể sử dụng các hình thức giảng dạy online khác phù hợp với nội 

dung bài giảng. 

3. Các cán bộ, giảng viên, người lao động của Trường vẫn làm việc bình thường. 

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các 

nội dung thông báo này./.   

 
Nơi nhận: 

- ĐU, BGH (để chỉ đạo); 

- CĐ, ĐTN (để phối hợp); 

- Như trên; 

- Lưu VT, ĐT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Xuân Dương 

 

 


