
DiI HQC HUE CQNG IIOA XA HO! CILU NGHIA VIiT NAM 
TRU'NG DA! HOC Y DU'C Doe lap - Tu do - Hanh phile  

So: 21 /DHYD-DTDH T1iira Thiên I-Iu& ngày I 'I tháiig 9 nani 2020 

THÔNG BAO 

V viêc k hoach thi hoc k' I! jiani hoc 2019-2020 
và trin khai chtro'ng trinh hyc k3' I iini hyc 2020-2021 

Thijc hin thông báo s 2224/TB-DHYD v vic trin khai chuong trhih, k 

.botch dào to hyc kS'  I nãm hyc 2020-2021; Nhà truorng thông báo triôn khai nt s 

ni dung cii th nhu sau: 

1. Ké hoicIi thi hyc k' II Ham hyc 2019-2020 

- Di vâi các lap sinh viên dã hoàn thành chuong trInh các h9c phân cüa h9c 

kS' II nãrn hyc 2019-2020 sê thi kt thüc hyc p1in tü' ngãy 21/9/2020 (téii iigfiy 

04/10/2020. Nhà tmng së t chtrc dçt thi b sung cho nhuing sinh viôn không 1h du 

thi trong dcit nay do dang a vüng djch hoc bj each Ii do y&1 t cljch t. 

- Di vâi sinh viên chua hoàn thành chuung trmnh các hc phAn hc kS'  TI nthn 

hyc 20 19-2020, Nhà tru?img t chirc hyc bü trong thOi gian tr ngây 05/10/2020 don 

ngày 19/10/2020, Ban can sr các lap chU dng lien h vai Khoa, B mOn d dng lc 

k hoich hyc tp cho lap. Thai gian thi hyc k' II nam hyc 2019-2020 cia iihOm smh 

vien nay së dirçc thông báo cii th sau (d? kin tir ngày 26/10/2020). 

2. Kê hoch bye tp bye k' I nam lice 2020-2021 

- K hoach giáng dty hyc kS'  I nãm hyc 2020-2021 së duc tiOp tijc trin Ichai 

tr ngày 05/10/2020 (sau 2 tuAn cia triOn khai hyc tlVc tuyn). ThOi khoa biêu ging dty 

tp trung tti trumg sê duçic trin khai qua FI tMng thông tin ticli hcp qu5ii l' v\ dào 

tto. 

- Sinh viên a v11ng CO djch phâi tp trung v tinh Thra ThiOn 1-Tue cli41in nht 

trixâc ngày 21/9/2020, chp hành yeu cu v xét nghirn COVID-19, t1irc hiii khai 

báo y t và each ly theo quy djnh cüa Ban Clii dto phOng chng djch COVTD-19 tinh 

Thra Thiên Hut. 

Nhtn dirçic thông báo nay, d nghj các dcin cO lien quan vñ các lap sinh viCn 

th%rc hin dung các ni dung trên. 

Noi nhn: 
- Các Khoa, BM; 
- Phông CT-CTSV; 
- Các lap SV; 
- Liru: VT, DTDH. 
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