
             

  

 

THÔNG BÁO 

Triển khai Chương trình “GIA SƯ TRỰC TUYẾN" 
 

Thực hiện Kế hoạch 138/CĐ-ĐHQG ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Công đoàn 

ĐHQG-HCM về việc tổ chức chương trình “CÙNG CON HỌC TRỰC TUYẾN” (Gọi tắt 

Chương trình 138), Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai hoạt động “Gia sư 

trực tuyến” là một trong năm hoạt động của Chương trình 138 với các nội dung cụ thể như 

sau: 

1. Mục đích: Hỗ trợ việc học trực tuyến của con CBVC-NLĐ đang công tác tại 

ĐHQG-HCM thông qua việc giải thích lại các nội dung học sinh chưa nắm vững. 

2. Đối tượng:  Học sinh là con của CBVC-NLĐ công tác tại ĐHQG-HCM 

3. Phụ trách lớp học: Các thầy cô giáo là giảng viên, viên chức các trường Đại học 

thành viên, các đơn vị trực thuộc, giáo viên từ Trường Phổ thông Năng khiếu và sinh 

viên của Trường đại học thành viên. 

4. Quý trình đăng ký tham gia: học sinh đăng ký học trực tuyến theo các bước sau: 

- Bước 1: Xem thời khóa biểu phù hợp trình độ của học sinh (đính kèm theo thông 

báo) 

- Bước 2: Đăng ký học vào mẫu theo đường link 

   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeisluFwsxlXszr4WLyQdCUuzCYb  

CIKbRTbbjZGpELxYbOd2Q/viewform (chọn thời gian, lớp học, môn học). 

          Thời gian đăng ký: Từ 03/10/2021 đến 30/10/2021 

- Bước 3: Tham gia vào nhóm zalo (đã gửi đính kèm) để nhận mã của các lớp mà mình 

đã chọn.  

5. Thời gian học: dự kiến từ ngày 04/10/2021 đến 31/01/2022 theo thời khóa biểu đã 

đăng ký. 

 Đề nghị các CĐCS triển khai thông báo Chương trình “Gia sư trực tuyến” đến các 

CBVC-LĐ để biết và đăng ký tham gia học theo mục 4.  Mọi vấn đề thắc mắc xin liên hệ 

đ/c Ngô Mỹ Hương, Công đoàn ĐHG-HCM theo số điện thoại 0936.124.780.  

 

Nơi nhận: 

- Các Đơn vị thành viên và trực thuộc; 

- Các CĐCS trực thuộc CĐ ĐHQG-HCM; 

- Lưu: VTCĐ. 

 

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 141 /CĐ-ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021 
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