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S6: 43Ol /DHYD-DTDH Thza Thiên Hu? ngày 2.1 tliángOS nã,n 2021 

THÔNG BAO 
Vé vic diêu chinh ké hoacli  tlii t6t ng1iip nãm hçc 2020-2021 

Thc hin k hoach dào tao  nAm h9c 2020-2021, Nhà trueing dä có thông báo s6 
832/TB-DHYD ngày 06/04/2021 v vic ljch thi, bão v luii van! khóa luIn t6t 
nghip dai  h9c h chInh quy và h lien thông närn hQc 2020-2021, theo do ljch thi t6t 
nghip H lien thông s din ra tr ngày 14/06/2021. Hin nay do din bin mâi cüa 
djch COVID- 19, Nhà truing thông báo diu chinh k hoach thi t& nghip nhi.r sau: 

1. Các sinh viên (bao gm sinh viên H chInh quy chua thi t6t nghip dqt ngày 
24/05/2021 và sinh vien H lien thông) cO mat tai  thãnh ph Hu truâc ngây 
06/06/2021 phái khai báo trên trang Health Hue1J1v1P va dam báo dÀy dü các diu kin 
së duçic tham dr k' thi t6t nghip. 

2. Th&i gian thi dir kiên t6 chCrc vão tuAn tr ngày 28/06/2021 dn ngày 
03/07/202 1. Trong dO: 

H lien thông: 
+ 7h00 ngày 28/06/2021: thi hQc phÀn 1 thuyêt. 
+ Tr ngày 29/06/2021 dn ngày 03/07/202 1: thi hc phÀn thijc hành. 
H chInh quy: 
Các ngânh CCr nhân: 
+ 7h00 ngày 28/06/2021: thi hçc phAn l thuy&. 
+ Tr ngày 29/06/2021 dn ngày 03/07/202 1: thi h9c phÀn thtrc hânh. 
Các ngành Bác si, Duçic Si: 

+ 7h00 ngày 2 8/06/202 1: thi h9c phAn 1 thuyt 1. 
+ 7h00 ngày 29/06/2021: thi hçc phÀn l thuy& 2. 
+ Tr ngày 30/06/2021 dn ngày 03/07/2021: thi h9c phÀn thi.rc hành. 

3. Các sinh viên hin dang & trong vüng có djch hoc da & thành ph6 Hu nhung 
CO CC yu t& djch t mâi xut hin, chua dü diu kin dr thi s di.rçic Nhà tnr&ng sIp 
xp thi khi CO diu kin. 

Nhn duqc thông báo nay, d nghj sinh viên và các dun vj CO lien quan triCn khai 
thirc hin các ni dung trén. 
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Noi ,iliân: 

- Lini: VT, DTDH. 
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