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So: U° /TB-DHYD Thira Thiên Hue', ngày i tháng 7 närn 2021 

THÔNG BAO 
V vic kê hoich trin khai giãng diy lice k5i II  nàm lice 2020-2021 

Thirc hin thông báo s 1061/TB-DH[-T ngày 06/7/2021 ye vic Kt 1un 

cüa Uiárn dc Dti hc Hue tti cuc hçp Ban chi dto phông, chng djch 

COVID- 19. 

Nhà tru'ô'ng dã có thông báo s 1454/TB-DHYD ngày 10/6/202 1 v vic sinh 

viên quay trô' v Hu trithc ngày 20/6/2021 d tharn gia h9c tp tr ngày 12/7/2021. 

Tuy nhiên do tInh hlnh dch bnh COVID- 19 có din bin phirc tp nén Nlhà 

truông thông báo rnt s n5i dung sau: 

1. Tim ngung t chiirc hpc tp t.p trung th?c hânh labo tn truYng ngày 

12/7/202 1 cho den khi có thông báo tiêp theo. 

2. Di vó'i các sinh viên hin dang a ngoti tinh khuyn cáo thirc hin các 

bin pháp phông chng djch tti dja phuoTig và Nhá truO'ng së có k hoch hpc 

bü sau. 

3. Sinh viên h chInh quy nàm thi'r nht tham gia hc Uiáo dye quc phông 

và An ninh theo thông báo s 1702/TB-DHYD ngày 08/7/202 1 cüa Hiu truang 

Truang Di hc Y - Duçc, Dd hc Hu. 

4. Tt cá sinh viên toân tru'O'ng dang có mt ti Tinh Thira Thiên Hu tin 

hánh khai báo y t dy dü trén trang Hue-S và Health HueUMP theo kê hoch 

cüa phông ChInh trj - Cong tác sinh yiên (tii 14h ngày 9/7/202 1 dn 1 lb ngày 

12/7/2021). 

D ngh sinE viên và các ben lien quan thrc hin di1ing các ni dung trên./!" 
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