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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 27 tháng 10 năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

V/v Thống kê và kiểm tra những Bài giảng số đã gửi cho sinh viên 

Kính gửi:  Ban Chủ nhiệm các Khoa 

  Ban Chủ nhiệm các Bộ môn 

  
- Thực hiện theo chủ trương của Hội đồng Khoa học và đào tạo ngày 21/10/2020, 

Phòng Quản lý Đào tạo kính gửi Quý Bộ môn cách thức để thống kê và kiểm tra 
những bài giảng số đã được gửi cho sinh viên. 

- Giảng viên và Khoa/ Bộ môn 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 Bộ môn. Nếu chưa có tài khoản, Bộ môn 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 “Teams” trên phần danh mục bên trái sau đó vào mục “HỖ TRỢ 

KỸ THUẬT BGS (2020-2021)” để đọc thông báo và làm theo hướng dẫn. 
 

- Tóm tắt thông báo như sau: 

  “KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ/ QUÝ BỘ MÔN, Phòng Quản lý Đào tạo sẽ sử 
dụng nhóm này để liên hệ các vấn đề có liên quan đến quá trình giảng dạy trên môi 
trường trực tuyến. 

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 cho từng sinh viên thông qua cổng thông tin 
online.pnt.edu.vn. Hiện nay, các bạn sinh viên đã có thể truy cập vào thư mục bài giảng 
của lớp mình. 



2/2 

 

 Phòng Quản lý Đào tạo sẽ cập nhật danh sách các giảng viên và bài giảng đã gửi 
cho sinh viên vào thứ hai hàng tuần (file excel đính kèm_cập nhật 26/10/2020 => VUI 
LÒNG ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN MS TEAMS ĐỂ XEM ĐƯỢC DANH SÁCH 
CÁC BÀI GIẢNG ĐÃ GỬI CHO SINH VIÊN TRONG FILE EXCEL) 

 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 sinh viên. Trong trường hợp đó, mong 
quý Thầy Cô hoặc Bộ môn phản hồi giúp theo đường dẫn dưới đây: 

LINK PHẢN HỒI CHƯA GỬI BÀI GIẢNG SỐ CHO SINH VIÊN:  

https://tinyurl.com/baigiangchuaguisinhvien  

 Trong trường hợp quý Thầy Cô có nhu cầu bổ sung thêm đối tượng nhận bài giảng, 
vui lòng phản hồi theo đường dẫn dưới đây. 

LINK BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG NHẬN BÀI GIẢNG:  

https://tinyurl.com/bosungdoituong  

Lưu ý: Quý Thầy Cô hoặc Bộ môn vui lòng sử dụng email do nhà trường cung cấp 
(@pnt.edu.vn) để hoàn tất các biểu mẫu trên. 

Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ: 

Mail: huongvtt@pnt.edu.vn 

Điện thoại: 090 4463079 (Thanh Hương_Phòng Quản lý Đào tạo) 

Rất mong nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của quý Thầy Cô và Bộ môn./. 

 
PHÓ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

 
              (đã ký) 

 
 

ThS. BS. Nguyễn Dũng Tuấn 


