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THÔNG BÁO
Kính gửi: - Các bộ môn giảng dạy các học phần trình độ thạc sĩ,
- Giảng viên tham gia hướng dẫn cao học viên, nghiên cứu sinh
Hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thành phố
Hà Nội và các tỉnh lân cận; ngày 23/7/2021, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành
Chỉ thị số 17/CTUBND (Chỉ thị 17) về triển khai thực hiện giãn cách xã hội để phòng,
chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn Thành phố. Để đảm bảo tiến độ học tập, nghiên
cứu của cao học viên và nghiên cứu sinh; đồng thời ưu tiên bảo vệ an toàn, sức khỏe của
người học và giảng viên, cũng như đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh;
Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các công việc sau:
1. Các bộ môn phổ biến đến giảng viên của đơn vị tham gia hướng dẫn cao học
viên K26A xây dựng đề cương luận văn tốt nghiệp theo Mẫu đề cương chi tiết của khoa
quản lý chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. Chi tiết xem trên website
(http://saudaihoc.tmu.edu.vn), mục Cao học;
2. Giảng viên hướng dẫn xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể, hạn chế tối đa làm
việc trực tiếp với cao học viên và nghiên cứu sinh, chủ động hướng dẫn qua các công cụ,
phần mềm làm việc online (Trans, Email, Viber, Google Docs,…). Trong giai đoạn giãn
cách xã hội hiện nay, đề nghị các đồng chí giảng viên tạo điều kiện thuận lợi về phương
thức làm việc, không yêu cầu cao học viên, nghiên cứu sinh phải đi lại, gặp trực tiếp.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị,
cá nhân phản ánh cho Ban Giám hiệu thông qua phòng QLSĐH (đ/c Thuỷ, SĐT:
0912521557) để kịp thời giải quyết.
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