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THÔNG BÁO  
Về việc học bù Bài 4 đối với sinh viên K26  

 

        Do tình hình mưa lớn và lũ lụt nên Nhà trường đã thông báo cho tất cả sinh viên nghỉ 

học chiều thứ tư ngày 08/10/2020 và sáng thứ 5 ngày 09/10/2020. Do vậy, Phòng Công tác 

Sinh viên thông báo lịch học bù bài 4 “ Hướng dẫn sử dụng phần mềm MYDTU và khảo sát 

Tin học” của lớp GDCD 5 và lớp GDCD 14 khóa tuyển sinh K26 như sau: 

1. Lớp GDCD 5 (bị nghỉ học bài 4 vào sáng thứ 5 ngày 09/10) được học bù vào sáng thứ 

3 ngày 13/10/2020. Giờ học, phòng học và địa điểm học không đổi. 

2. Lớp GDCD 14 (bị nghỉ học bài 4 vào chiều thứ tư ngày 08/10) được học bù vào chiều 

thứ 3 ngày 13/10/2020. Giờ học, phòng học và địa điểm học không đổi. 

3. Đồng thời Nhà trường sẽ tổ chức học bổ sung bài 4 “Hướng dẫn sử dụng phần mềm 

MYDTU và khảo sát Tin học” cho những sinh viên K26 vắng học bài 4 (hiện chưa được cấp 

tài khoản MYDTU để vào xem lịch học) sẽ được học vào lúc 13h00 hoặc 15h00 chiều thứ tư 

ngày 14/10/2020 tại P.502; P.507; P.609; P.610 - Cơ sở K7/25 Quang Trung (sinh viên tùy 

chọn phòng và ca học). Sinh viên không học bù hoặc không học bổ sung sẽ không nhận được 

tài khoản MYDTU để xem lịch học.  

Đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo đến sinh viên K26 (trong ngày 11/10 hoặc ngày 

12/10/2020) có lịch học bài 5 biết để thực hiện. 

Ghi chú: Lớp GDCD1,2…. hoặc GDCD 14 được ghi phía trên góc phải của tờ Lịch học tập đầu 

khóa phòng Công tác Sinh viên đã phát cho từng sinh viên. 

      Trân trọng thông báo! 

 

Nơi nhận:                                                     TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN          

- Như trên; 

- BGH ( để b/c);          Đã ký   

- Lưu VP. 
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