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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức cho sinh viên học tập online trong thời gian tạm nghỉ 

 
 

Thực hiện Thông báo số 15/TB-ĐNT ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Nhà trường về 

việc triển khai công tác đào tạo trong thời gian tạm nghỉ, Khoa CNTT tổ chức cho sinh 

viên học tập online qua Google Classroom cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham gia: những sinh viên nhận được thông báo qua E-mail sinh viên 

do nhà trường cung cấp (Email có dạng “mssv@ st.huflit.edu.vn”). Trường hợp Sinh 

viên quên mật khẩu, sinh viên đăng ký cấp lại mật khẩu tại:  

https://forms.gle/9THSpVPTQxNN8hn56 trước 14h00 ngày 24/02/2020 (thứ 2). Kể 

từ ngày 25/02/2020, Sinh viên truy cập vào Email với mật khẩu mặc định có dạng: 

P@sswd + ddmmyyyy. (Ví dụ: Sinh viên có ngày tháng năm sinh ngày 01/12/1998 

thì mật khẩu mặc định là P@sswd01121998)  

2. Thời gian đăng kí lớp học: từ  khi  nhận  được  email  đến  hết  ngày  26/02/2020 (thứ 4).  

3. Quy trình đăng ký: 

Bước 1: Sinh viên truy cập vào website http://mail.st.huflit.edu.vn và đăng nhập 

bằng tài khoản email sinh viên để nhận mã lớp học và mã xác thực. 

Bước 2: Sinh viên truy cập https://classroom.google.com/ đăng nhập bằng tài khoản 

gmail cá nhân, sau đó chọn Tham gia lớp học (Join class) và nhập Mã lớp học được 

cấp qua email ở Bước 1 để tham gia lớp học. 

Bước 3: Sau khi tham gia vào lớp học, Sinh viên truy cập vào đường link do giảng 

viên cung cấp nhập Mã xác thực để định danh.  

Sau khi hoàn tất việc đăng kí lớp học, sinh viên theo dõi đề cương chi tiết học phần, 

hướng dẫn học tập, bài giảng, nguồn tài liệu tham khảo do Giảng viên cung cấp. 

 

Lưu ý: Việc thực hiện các lớp học online nhằm giúp sinh viên chuẩn bị tốt các kiến thức 

trước khi quay trở lại học, không thay thế việc học chính thức tại trường. Sinh viên tham 

gia tốt sẽ được Giảng viên tính điểm quá trình môn học. 

 

Trân trọng./. 

 

 TRƯỞNG KHOA 

 

 (đã ký) 

 

 TS. Nguyễn Đức Cường 
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