
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

TPHCM, ngày 06  tháng 06 năm 2022    

THÔNG BÁO 
 Kế hoạch đăng ký môn học qua mạng học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 

Kính gửi: Trưởng ngành, Tư vấn viên và Sinh viên 

Căn cứ thông báo số 932/TB-ĐT 2022 của Phòng Đào tạo, Khoa Đào tạo Chất lượng cao 

thông báo kế hoạch của khoa như sau: 

1. Đối tượng: 

- SV các khóa hệ Tiếng Việt, Việt-Nhật. 

- SV các khóa hệ Tiếng Anh trước 2021.   

2. Kế hoạch giảng dạy và học tập: 

- Số tuần học: 05 tuần (Từ tuần 44 đến tuần 48), thi vào tuần 49; 

- Các môn Thực tập/thí nghiệm được khoa đăng ký cứng, SV không được phép 

chuyển nhóm hoặc hủy môn học.  

- Sinh viên chưa học hoặc học lại GDQP tự do đăng ký vào các lớp học phần khoa 

đã mở. 

3. Quy định phân luồng và thời gian đăng ký:  

- Thời gian đăng ký : 

✓ Từ 8g30 ngày 13/06/2022 đến 7g00 ngày 20/06/2022: Sinh viên các khóa từ 

2018 về trước. 

✓ Từ 8g30 ngày 14/06/2022 đến 7g00 ngày 20/06/2022: Sinh viên các Khóa còn 

lại. 

Để tránh tình trạng nghẽn mạng, đề nghị sinh viên đăng ký theo đúng quy định phân 

luồng trên. 

4. Cách thức đăng ký: 

Truy cập trang web https://dkmh.hcmute.edu.vn và thực hiện thao tác đăng ký. 

Sau khi hoàn tất đăng ký, bấm nút “Xuất phiếu đăng ký” để xác nhận. 

Lưu ý:  

• Sinh viên đăng ký môn học bằng tài khoản Email đã được nhà trường cấp. Mọi khó 

khăn khi đăng nhập đề nghị liên hệ Thầy Nguyễn Hà (ĐT: 0913889739, Email: 

haspkt@hcmute.edu.vn Trung tâm Thông tin-Máy tính) để được hỗ trợ. 

https://dkmh.hcmute.edu.vn/
mailto:haspkt@hcmute.edu.vn


• Sinh viên cần in hoặc lưu TKB ngay sau khi đăng ký để làm minh chứng khi cần 

thiết. 

• Học kỳ 3 KHÔNG có tuần chỉnh sửa đăng ký môn học, sinh viên cân nhắc kỹ trước 

khi đăng ký. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng Đào tạo; 

- Phòng TS-CTSV; 

- Lưu VP Khoa. 

 

P. TRƯỞNG KHOA 

(Đã ký) 

 

 

ThS. NGUYỄN ĐĂNG QUANG 

 

  

 

  

                            

          

 

 

        


