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Vè việc ke hoạch triên khai giäng dạy tîp trung
cho sinh viên hệ chính quy, năm họe 2021-2022

Thuchiệncôngvăn sô 1635/DHIH-ÐTCTSsV ngày 19/10/2021 của Giám đốc
Dai hoc Hue vê việc lập ké hoạch tập trung sinh viên năm hoc 2021-2022, Nhà
truong thông báo một số nội dung sau:

1. Dôi vói sinh viên từ năm thứ 2 đênnăm.thúr 6

Sinh viên ecó mat tại thành phố Huế truóc ngày 28/11/2021 (chû nhật).
-Thoi gian du kiên cho sinh viên trở lai hoc tập trung tai Truong vå các

2. Doi vói sinh viên näm thứr 1

Sinh viên có mạt tại thành phố Huế truóc ngày 5/12/2021 (chủ nhật).
-Thoi gian dy kiên eho sinh viên học tập trung tai Truong bắt đầu từ ngày

bênh viện thyc hành båt dâu tir ngày 13/12/2021 (thúr 2).

20/12/2021 (thứ 2).
3. Sinh viên phái thue hiện khai báo y té nghiểm túc và dày đủ theo huóng

4. Dôi vói các sinh viên chua thêe tập trung theo kë hoạch của Nhà truong

5. Các phòng ban chúc năng phõi hop với Khoa/Bộ môn triến khai ké hoạch

dan vê quy dinh phòngg chông dịch hiện hành (theo nội dung dinh kèm Phu luc

I và Phu luc 2).

phài liên hệ truc tiêp vói Phòng Chính trị -CTSV đé có ke hoạch hố tro. Nhà
truong sê tô chúc học bù cho nhóm sinh viên này.

trên và dám bảo các quy dinh phòng chông dịch hiện hành.

bênh COVID-19 theo các quy đinh của Ban chi dạo phông chóng dịch bệnh

De nghi sinh viên dđám bảo nghiêm ngāt các biện pháp phòng chóng dich

COVID-19 tinh Thiùa Thiên Huê/,.
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HUÓNG DANSINHVINKHAI BÁO THÔNG TIN
VA CHUAN BĮKÉHOCÍ TRỞLAITRUONG HOC TAP.

1. Khai báo thông tin trên úng dung Health HueUMP của Nhà truong tại
dia chi: https://covid19.huemed-univ.edu.vn (đoói vøi tất cà sinh viền, hwong
dân ey thê tai Phụ lyc 2)

Thoi gian khai báo:
+Lan 1từngày 12/11/2021 -14/11/2021 (doi vóitấtcả sinh viên).
+ Lân 2 (câp nhật thông tin neu có sy thay đôi so với lân 1) trong ngày

29/11/2021 đôi vói sinh viên năm thứ hai đên năm cuôi khóa, trong ngay
06/12/2021 đôi vói sinh viên näm thứ nhât.

+Lan 3 (cáp nhật thông tin neu có sy thạy đói so với làn 2) trong ngày
09/12/2021 đôi với sinh viên năm thú hai đên năm cuôi khóa, trong ngày
16/12/2021 đôi vói sinh viên năm thú nhât.

- Tai các lân khai báo, sinh viên luu ý câp nhật thông tin khi có thay đôi tinh
trang dich te: di chuyên chố ö, nguy co tiép xúc FO, F1, triệu ching cúm, tiêm
vaccine,.

- Ðôi với sinh viên chua có noi cu trú khi vê Huê, sinh viên tạm ghi địa chi:
06 Ngo Quyên, Phuong Vīnh Ninh, TP Huê.

Sinh viên chú động tim kiêm đê có noi tam trú và chäc chăn có đây đù thông
tin truóc khi khai báo.

(Ðê hố tro các bạn sinh viên vê chố o tai TP. Huê, BCH Ðoàn Thanh niên và
Hội sinh viên Truòng së gừi truóc một sô thôngtin v noi tạm trú /thuê trọ dê sinh
viên thuận tiện liëên hệ truóc khi vê Huê qua Kênh hô tro sinh viên:
https://www.facebook.com/groups/phongtro.dhy/).

2. Chuan bị kê hoạch vê Huê (đôi vóới sinh viên ngoai tinh TT Huê, huóngdan ey thê tai Phụ lyc 2)

- Cài dặt và đăng ký úng dung PC-Covid (dôi vói sinh viên chua câi đật).
Dăng ký và khai báo thông tin vê Huể qua úng dụng PC-Covid (tại mục

Lruý:SinhviênbătbuocphäicónoicutrútaiHuêkhikhaibúothông
-Thuc hiện các biện pháp phòng chôngdịch bệnh Covid-19 khi đên Huê theo

Khai báo y tê > khai báo di chuyên nội dịa).

tinveHue

huóng dân của Uý ban nhân dân tinh Thira Thiên Huê (Nhà trrong sē liên tuc câpnhat thong tin huóng dân mới cho sinh viên khi có thay dói).

Ghi chú: khi có vân dê cân hô tro, sinh viên liên hệ các Thây/Cô Phụ tráchkhôi /lóp thuộc Phòng Chinh trị và Công tác sinh viên.



Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế 
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https://covid19.huemed-univ.edu.vn 

 

  

Bước 1

• Truy cập vào https://covid19.huemed-univ.edu.vn
• Đăng nhập bằng email nhà trường @huemed-univ.edu.vn

Bước 2

• Chọn khai báo dịch tễ đợt 10
• Khai báo  chính xác theo các thông tin yêu cầu từ hệ 

thống

Bước 3

• Tích vào nút cam đoan
• Nhấn nút "Lưu khai báo dịch tễ"

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO DỊCH TỄ TRÊN HEALTH HueUMP 



Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế 

 

 
 

 

1. Vào Google Play hoặc AppStore tìm từ khoá PC-Covid Viet Nam 
2. Cài đặt ứng dụng vào điện thoại  

 

 
 

3. Đăng nhập bằng tài khoản là số điện thoại sử dụng chính (nên sử dụng số điện 
thoại đã đăng ký khi tiêm chủng vaccine để có thông tin tiêm chủng) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PC-COVID 



Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế 

4. Nhận mã kích thoạt OTP từ tin nhắn để xác thực tài khoản 
 

 
 
 

5. Tạo bản khai y tế hoặc tạo mã QR cá nhân 
 

  
 
 
 



Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế 

 
6. Sử dụng chức năng quét mã QR code để khai báo điểm đến 

 

 
 

 



Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế 

 

 

 

 


