
HIJU TRUONG 

DiJ HQC HUE CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
TRU'ONG  DAI HOC Y DUQC Dc Ip Tkr do — Hnh phüc 

S& /TB-DHYD Thira Thiên Hu ngày21  tháng 4 nãm 2020 

THÔNG BAO 
Vê vic thôi gian và chuãn b các cliêu kiin dam bão an toàn cho hQc viên, 

sinh viên khi di h9c trô' lal 

Thirc hin Cong van s 1398/BGDDT-GDTC ngày 23/4/2020 cüa B Giáo dc 
và Dào tio v vic huing dn các diu kin báo dam an toàn cho hQc sinh di h9c tr& 
lai và xir trI tnthng hçp nghi ngi mc Covid- 19 trong tnrông h9c; Cong van 
so 457/KSBT-SKMT-Y]ITT-I ngây 17/4/2020 cüa Trung tam Kim soát bnh tit tinh 
Thra Thiên Hu v viêc chuân bj các diêu kin dê h9c viên, sinh viên di h9c tth 1i và 
Cong van so 547/DHH-DTCTSV ngày 24/4/2020 cüa Dai  h9c Hu v vic huâng 
dn các diu kin dam bâo an toàn cho h9c viên, sinh viên di h9c trâ lai Va xir trI tru?Yng 
hçip nghi ng mc Covid- 19 trong tru?mg h9c. Nhà tnràng thông báo mt s ni dung 
sau: 

1. H9c viên và sinh viên toàn trithng di hpc tth 1i bat dâu tü ngày 04 tháng 5 
nãm 2020 (thu Hal). Yêu câu toàn the h9c viên và sinh viên chp hành nghiém các 
bin pháp phOng cMng djch Covid-19 theo khuyn cáo cüa Bô Y t khi di h9c tth1i. 

2. D nghj các Phông ChInh trj và Cong tác sinh viên, Dào tto dai  h9c, Dào 
to sau di hoc, K hotch tâi chInh và Co si 4t chit phi hçp vôi Khoa kim soát 
nhim khuân cüa Bnh vitn Tru'mg d 1.p k hoch vâ trin khai cong tác v sinh 
hçc duông, thy tr1ing trumg ló'p theo hung dn tai  cOng van so 1398/BGDDT-
GDTC. 

3. Giao Phông ChInh trj và Cong tác sinh viên và PhOng Dào to sau dti h9c 
phi hçrp vOi Bnh vin Trung d xi:r trI các tnring hcip sinh viên, h9c viên nghi 
ngi (nu co). 

D nghj các don vj khân tnrang trin khai thirc hin./?t4' 

Noi nhân: 

- BGH 
- Các don vj toãn truèiig; 

- Liru: VT. 
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