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ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA TP.HCM 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 08/TB-BKHCM 
 

                                                                   

                                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020 

  

THÔNG BÁO 
V/v Dạy và học trực tuyến trên phần mềm ZOOM Cloud Meetings 

(Các lớp VH9001 (lớp 11B1); lớp VH9002 (lớp 11B2)) 
 

Căn cứ công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ 

học để phòng chống Covid -19; 

Căn cứ công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về hướng d n dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với các cơ sở giáo 

dục (trường) phổ thông và cơ sở giáo dục (CSGD) thường xuyên trong thời gian  học sinh 

nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019 - 2020;  

Căn cứ văn bản số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về hướng d n thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học Học kỳ II năm học 

2019 – 2020; 

Căn cứ văn bản số 1175/BGDĐT-GDTX ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về hướng d n thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học Học kỳ II năm học 2019 – 

2020 tại các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên; 

Thực hiện Văn bản số 1156/UBND-VX, ngày 28 tháng 03 năm 2020 của UBND 

Tp.HCM về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh-sinh viên, học viên thành phố do 

dịch bệnh Covid 19 gây ra. Theo đó, quy định các trường “Không tổ chức hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp tại đơn vị trong thời gian nghỉ học đến hết ngày 03/05/2020”. 

Thực hiện Công văn số 1080/GDĐT-GDTX ngày 09/04/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo TPHCM về hướng d n thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học Học kỳ II năm học 

2019 – 2020 tại các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ vào các Công văn trên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách Khoa Tp. Hồ 

Chí Minh thông báo về lịch dạy và học Văn hóa trực tuyến trên phần mềm Zoom Cloud 

Meetings của lớp VH9001 (lớp 11B1); lớp VH9002 (lớp 11B2).  

(Đính kèm Thời khoa biểu tuần) 

Lịch học online hàng tuần, học sinh truy cập vào Website của Trường 

(www.BachKhoaHCM.edu.vn) để xem TKB học những tuần tiếp theo. 

- Các em học sinh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp để học theo 

TKB đã thông báo ở trên.  Làm bài tập và nộp bài theo yêu cầu của các thầy, cô giáo bộ 

môn và tham gia tương tác trực tiếp với các thầy, cô giáo bộ môn.  

- Các em học sinh tham gia học tập tích cực và làm bài kiểm tra đầy đủ, nghiêm túc theo 

đúng quy định của GVBM. Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy 

học trực tuyến được tính vào cột điểm kiểm tra miệng, kiểm tra viết 15 phút  theo Quy 

chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung 
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học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu học sinh vắng không tham gia học và 

làm bài kiểm tra sẽ nhận điểm 0.  

Trên đây là thông báo của Trường Trung cấp Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh về việc 

dạy và học trực tuyến. Đề nghị toàn thể CB-GV-NV và học sinh thực hiện nghiêm túc 

nội dung của Thông báo này. Đề nghị Quý phụ huynh phối hợp cùng với Nhà trường 

đôn đốc nhắc nhở các em học tập đầy đủ theo TKB và nghiêm túc thực hiện việc phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. Trong quá trình đăng nhập để học 

nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Thầy Đông (ĐT: 0903771590) hoặc Cô Trân (ĐT: 

0914120442) để được hướng d n đăng nhập. Mọi thắc mắc Quý phụ huynh và học sinh 

liên hệ GVCN (Cô Quy, ĐT: 0823140711); Hotline (ĐT: 0936606364)./.     

 

  HIỆU TRƯỞNG  
Nơi gửi: 

- BGH, BGĐ (TTGDTX Tôn Đức Thắng);                                                                                                

- P.ĐT, TV; Đã ký 

- GV, HS lớp VH9001 (11B1); lớp VH9002 (11B2) 
- Lưu: VT.        

                                                                                   TS. Đặng Văn Sáng 

 

  

THỜI KHÓA BIỂU 
V/v Dạy và học trực tuyến trên phần mềm ZOOM Cloud Meetings 

(Các lớp VH9001 (lớp 11B1); lớp VH9002 (lớp 11B2)) 
Từ  ngày 20/04/2020 đến ngày 25/04/2020: 

Thời gian 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

20/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 

LỚP: 11B1 

14h00           Ngữ văn 

14h30   Hóa Lịch sử       

16h00 Sinh học         Toán 

18h30     Ngữ văn       

19h00   Toán         

LỚP: 11B2 

14h00           Toán 

14h30 Ngữ văn     Hóa Lịch sử   

16h00           Sinh học 

18h30   Ngữ văn         

19h00       Toán     
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LỊCH HỌC CÁC LỚP VĂN HÓA VH9001-2 (11B1-11B2) 
 TUẦN TỪ NGÀY: 27/04/2020 ---------> 02/05/2020  

Thời gian 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 01/05/2020 02/05/2020 

LỚP: 11B1 

14h00       

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

Ngữ văn 

14h30   Hóa Lịch sử   

16h00 Sinh học     Toán 

18h30     Ngữ văn   

19h00   Toán     

LỚP: 11B2 

14h00       

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

Toán 

14h30 Ngữ văn       

16h00       Sinh học 

18h30   Ngữ văn     

19h00         

 




