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THÔNG BÁO 

V/v tổ chức khóa bồi dưỡng: Hệ thống đào tạo trực tuyến (LMS cơ bản) 

 

1. Mục tiêu khóa bồi dưỡng 

Khóa bồi dưỡng giúp học viên sử dụng Hệ thống đào tạo trực tuyến (LMS) trong 

hoạt động đào tạo tại UEH.  

2. Đối tượng tham dự  

Giảng viên, giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm nhiệm chưa từng học qua Khóa 

bồi dưỡng LMS trước đây, chưa từng sử dụng hệ thống LMS (đối với các viên chức đã tham 

gia trước đây nhưng muốn tham gia lớp cơ bản thì phải tự túc học phí). 

3. Số lượng học viên 

Tối đa 30 viên chức/lớp. 

4. Nội dung chương trình 

+ Chuyển tải tài liệu học tập theo chuẩn e-learning lên hệ thống; 

+ Trao đổi, thảo luận với người học qua hệ thống LMS; 

+ Sử dụng hệ thống LMS để kiểm tra đánh giá người học; 

+ Thống kê, báo cáo, sao lưu khóa học. 

5. Báo cáo viên 

ThS. Võ Hà Quang Định - Trưởng phòng Công nghệ thông tin; 

ThS. Đặng Thái Thịnh - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin. 

6. Thời gian  

Lớp 1: Chiều thứ Hai, Tư, Sáu (từ ngày 01 đến ngày 05/4/2019). 

Lớp 2 (nếu số lượng đăng ký vượt quá 30 học viên): Sáng thứ Hai, Tư, Sáu (từ ngày 

08 đến ngày 12/4/2019). 

Thời gian học buổi sáng từ 8h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30. 

7. Địa điểm  

Phòng máy tại Cơ sở A, 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM.  

8. Kinh phí bồi dưỡng 

UEH hỗ trợ 100% học phí đối với viên chức tham gia khóa bồi dưỡng.  

9. Bồi hoàn kinh phí bồi dưỡng 

Điều kiện cấp chứng chỉ: Tham dự đầy đủ các buổi học và bài thu hoạch cuối 

khóa đạt yêu cầu. Viên chức không đạt chứng chỉ sẽ bồi hoàn kinh phí bồi dưỡng theo quy 

định của UEH./- 



2 

 

Các đơn vị gửi danh sách viên chức tham dự (theo biểu mẫu) bằng file về Phòng 

Nhân sự (email: phuongnth@ueh.edu.vn) hạn cuối thứ Năm, ngày 28 tháng 3 năm 2019 

để Phòng Nhân sự tổng hợp và tiến hành tổ chức khóa bồi dưỡng./- 

 

Nơi nhận:  
- Các đơn vị thuộc Trường; 

- Portal UEH; 

- Lưu: VT, NHSU. 
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