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UBND TP HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 
 

Số: 83/ TB - QLĐT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

V/v Phản hồi bài giảng số cho sinh viên 

 
Thực hiện theo chủ trương của Hội đồng Khoa học và Đào tạo ngày 21/10/2020, Phòng 
Quản lý Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên: 

 
1. Sinh viên phải thực hiện những yêu cầu sau đây: 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Microsoft Teams bằng tài khoản MS Teams đã được 
cấp cho từng sinh viên. Nếu chưa có tài khoản, sinh viên vui lòng liên hệ phòng Công nghệ 
Thông tin: 

 Mail: phongcntt@pnt.edu.vn 
 Điện thoại: 028 (38) 652435 (nhấn nhánh 127 hoặc 130) 

Bước 2: Vào tab “Tên lớp đang học” (ví dụ: Y2019A) trên phần danh mục bên trái sau đó 
vào mục để đọc thông báo và làm theo hướng dẫn. 
 

Tóm tắt thông báo như sau: 

   Chào các bạn sinh viên, Phòng Quản lý Đào tạo sẽ sử dụng nhóm MS Teams để liên 
hệ các vấn đề có liên quan đến quá trình học tập trên môi trường trực tuyến (thay thế cho 
nhóm MS Teams phiên bản cũ vì Phòng Quản lý Đào tạo đã cập nhật thêm 1 số tính năng). 

Hiện nay, Bộ phận triển khai bài giảng số đã gửi thông báo về hình thức truy cập bài 
giảng số trong năm học này. Các bạn có thể truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên 
cổng thông tin (online.pnt.edu.vn) để xem thông báo chính thức gửi đến từng bạn sinh viên. 

Trong quá trình gửi bài, có thể có 1 số trục trặc nên có thể một số bài giảng chưa được 
cập nhật vào thư mục chia sẻ cho các bạn. Trong trường hợp đó, các bạn sinh viên vui lòng 
phản hồi theo đường dẫn dưới đây: 

 Link phản hồi chưa nhận bài giảng số: 

 https://tinyurl.com/baigiangchuanhanduoc  
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Trong quá trình học tập trực tuyến thông qua bài giảng số hoặc MSTeams, các bạn 
sinh viên có thắc mắc vấn đề gì hoặc cần giảng viên trao đổi thêm nội dung nào, các bạn có 
thể phản hồi theo đường dẫn dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp và chuyển tới giảng viên trong 
thời gian sớm nhất. 

 Link đặt câu hỏi thắc mắc: 

 https://tinyurl.com/thacmacsinhvien  

2. Đề nghị các bạn sinh viên nghiêm túc trả lời khảo sát (bắt buộc) để có cơ sở thực 
hiện việc giảng dạy lý thuyết tại giảng đường. 

Sinh viên cần phân biệt 4 thuật ngữ: 
- Giảng dạy trực tuyến (online): Được thực hiện trên môi trường Microsoft Teams, 

Zoom... theo hình thức có thể giảng dạy đồng thời trên 1000 sinh viên thông qua môi trường 
internet. 

- Giảng dạy trực tiếp (offline): Hình thức giảng dạy truyền thống giảng viên thực hiện 
giảng dạy tại giảng đường, phòng thực hành, phòng thực tập, hệ thống liên phòng. 

- Bài giảng số chuẩn: Là bài giảng dưới dạng file trình chiếu được lồng tiếng giảng viên 
chuyển thành video clip và được phát trên kệnh Youtube chính thức của Trường (các nội 
dung giảng được cô đọng) 

- Bài giảng số: Bài giảng được giảng dạy trực tuyến (Microsoft Teams, Zoom..) sau khi 
dạy xong lưu lại và gửi cho sinh viên. 

 Link khảo sát:  

https://tinyurl.com/khaosatsvhoctructuyen  

Lưu ý: Các bạn sinh viên bắt buộc phải sử dụng email do nhà trường cung cấp 
(mssv@pnt.edu.vn) để hoàn tất các biểu mẫu trên. 

Chúc các bạn sinh viên học tập tốt./. 

 
PHÓ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 
 
 

           (đã ký) 
 

 
       ThS. BS. Nguyễn Dũng Tuấn 


