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I. KE HOACH THI TOT NGHIIP
1.1. H chInh quy bc dti hçc
- T6 chrc thi t& nghip h chInh quy (dct bS sung) cho 221 sinh viên d có
mtt ti Hu trên 14 ngày trong thñ gian tr ngày 07/9/2020 dn ngày 12/9/2020.
- Di v6i 26 sinh viên dü diu kin dir thi tht nghip nhung clang a ti cac
vüng có djch (danh sách kern theo): có 3 sinh viên không tham dir k' thi b sung. Dir
/10.f

kien ke hoach cho 23 srnh vien nhu sau:
'
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+ Nhà tri.thng thông báo cho sinh viên thirc hin xét nghim COVID- 19 bang \
phing pháp RT-PCR tai dja phiicing.
+ Nu kt qua RT-PCR am tInh sinh viên s clang k dn Hu qua duOng link

hi ://tuongtac.thuathienhue. gov.vnlkhaibao.
+ Sinh viên mang theo kt qua RT-PCR, t1r di chuyn ctn dja phin Thra Thiên
Hu ti cMt PhU Lc lüc 14h30' ngày 3 0/8/2020, duçic don theo k hoch cUa Ban chi
dao PhOng chng COVID Tinh, dua v each ly tp trung tti dMrn each ly Trung tam
Giáo dic Quc phông An ninh, Di h9c Hu và thrc hin các quy djnh lien quan.
+ 2 sinh viên hin clang a ti Thành ph H ChI Minh dir kin dn Hu lüc
12h30' ngày 3 0/8/2020 ti Cãng hang không Qu& th Phü Bài.
+ 1 sinh viên Lao d clang k v Hu qua Di h9c Hu vã thrc hin each ly theo
k hoch cüa Dai hoc Hu.
- Ljch thi dir kin: ngày 16 - 18/9/2020.
1.2. H lieu thông bc dui hçc
- S Iuçing sinh viên phân theo ncii cu trü hin tti:
H ctão tio

S lu'Q'ng
sinli viên

S hrng SV
hiên & tinh Tliüa
Thiên Hue

S lirqng SV
hiên & cäc
vñng cO djch

S luçrng SY hin &
tinh/TP không
thuic vñng cO dlch

H lien thông

465

169

138

158

- Sinh viên tip trung v thành ph Hu ngãy 05/10/2020 vã mang theo kt qua
xét nghim RT-PCR am tInh v1i SARS-CoV-2, thirc hin khai báo y t và cãch ly day
dü theo quy djnh cUa Ban Chi dto Phông chng djch COVID- 19 tinh Thra Thiên Hut.
- Ljch thi dr kin: ngày 26 - 30/10/2020.
1.3. Bc sau dai hoc
- S lu'qng h9c viên cii th:
So lu'ç'ng
hocviên

SO lu'qng HV
hiên r tinh Thfra
Thiên Hue

Caohoc

109

BácsTnôitriI

He dào to

sO Itrqng HV SO luQ'ng HV hin ö
liién ö. các
vüng có djcli

finh/TP không
t1iuc vüng có djcli

94

10

5

79

75

1

3

Chuyênkhoal

191

44

59

88

Chuyênkhoall

52

14

14

24

TOng cong

431

227

84

120

- Dir kin tO chirc thi tOt nghip vào tháng 11/2020.

II.
KE bACH TUYEN SINH
2.1. Tuyn sinh dii hyc
- Thôri gian cong bO kt qua tuyn sinh: ngày 27/09/2020.
- Th?yi gian dr kin nhp h9c: ngãy 12/10/2020.

- sO lucing sinh viên närn thr nht di,r kin: 1335 (TOng chi tiêu: 1470; Chi tiêu
dành 1i cho các vñng CO djch: 135).
2.2. Tuyên sinh san dti hyc
- Th?yi gian dir kin tuyn sinh Cao hoc: ngày 3, 4/10/2020, theo k hotch cüa
DihycHu.
- Thai gian tuyn sinh CKI, CKII và BSNT: së du,cxc diu chinh lUi 1 tuAn so
vâi ljch tuyk sinh Cao h9c cüa Dai h9c I-Tue.

- sO luvng Chuyên khoa I trüng tuyn dçt 1: 166 hçc viên, thai gian dir kin
nhQtp hQc: ngày 12/10/2020.
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III.
- Ngày bt du näm hçc: 07/09/2020. Trueing hçip chua dU diu kin tp trung
sinh viên, h9c viên ti Truäng sê triên khai hInh thi'rc dy hyc trirc tuyên.

- S lixçing sinh viên dai hçc nhp hQc:
lirQng
srnh vien

S lu'qng SV
hiên ô' tinh Thfra
Thien Hue

S lirçrng SV
hiên & các
vung co dch

S ltrqng SV hin &
tinh/TP không
thuQc vung co dch

HchInhquy

5501

2710

897

1894

lien thông

526

193

156

177

Ting cng

6027

2903

1053

2071

He dào tao

- Sé li.rcing h9c viên sau dti h9c nhp h9c:
So hrong
.
hoc vien

So lu'o'ng HV
.. ..
hien o tinh Thu'a
Thien Hue

S lirong HV

hien o' cac
.
vung co dch

S hrong HV hiên &
trnh/TP khong
thuçc vung co dch

CaohQc

170

123

19

28

BácsTnôitrii

181

176

2

3

Chuyênkhoal

212

26

71

115

Chuyênkhoall

30

12

10

8

Tng cong

593

337

102

154

He dao tao
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Can cir tinh hlnh thirc tê djch Covid- 19 và chi dto cUa các
Nha trnang Se CO cac diêu chinh phu hop dê triên khai thuc hiên
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