
D4d HOC  HUE CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TR1XONG DI IIQC Y DIYQC Dc 1p - Tu. do - Hinh phüc 

S: 13/TB-DHYD Thira Thién Hue', ngày tháng 05nãm 2020. 

THÔNG BAO 
V vic h trq sinh viên và kê hoch np h9c phi HKII närn hQc 2019-2020 

Hin nay, tmnh hinh djch bnh Covid-19 dä vâ dang tác dng sãu sic, toàn din 

tài m9i mt di sng. kinh t - xt hi, tüng gia dInh, ngui dan nói chung. Do do, d 

tao diu kin cho ngui h9c trong vic thrc hin nghia vi hQc phI, Tri.rOng Di hQc Y 

Dugc, Dai  h9c Hue dä thông nhât ké hoach np hc phi HKII ntrn h9c 2019-2020 vã 

h tr sinh viên chju ãnh hithng do djch COVID-19 gay ra vài nhQng ni dung nhi.r 

sau: 

1. Sinh viên np hQc phi hc kS' II nám h9c 20 19-2020 theo quy djnh eUa Nhà 

tru&ng nhi.rng sê thrçic gin thôi gian dóng h9c phi cüa hQc k' nay chrn nht trisó'c 

rni k' thi h9c k' 01 tun. (Sinh viên kiêm tra tài khoãn trën phin inrn clang k tIn chi 

d bit chInh xác s tiên phãi np tuang lrng vói so tin chi clang k ciia ks" do). 

2. Các sinh viên khong thuc d& tuçyng rnin giám hçc phi nhi.rng cO hoãn cânh 

khó khän do ành hu&ng cüa djch Covid- 19 hotc các tnthng hçp dt xuit khác (ngoti 

trir các sinh viên các khi l&p t6t nghip trong närn h9c 20 19-2020) cn có dan xin gia 

han np h9c phi (co xác nhn cüa phi huynh và chInh quyn dja phu*ong  d6i vi sinh 

viên h chinh quy hotc xác nhn cña ca quan cong tác dSi v0i sinh viên h lien thông) 

và phãi np don rnun nhât là 02 tuãn tru'âc khi thi h9c kS'  d TrLrrng xern xét cho gia 

han. 

3. D giUp sinh viên vrçYt qua dixc khO khän v kinh t va chü dng trong vic 

bce trrc tuyn Trithng se dành khoâng 1,2 t$' dng d h tr sinh viCn. Theo do, th.t câ 

các sinh viên sê chrçic ho trçl 150.000 dông/lsinh viCn d sinh viên cãi thiên viêc sCr 

diving rnng internet hc trirc tuyn theo hinh thi'rc chi trà trrc tip being tin rn.t. 

NM tnrng thông báo dn toàn the sinh viên duçc biCt và thc hiên các nôi 

dung thông báo nay. 

Ncri n/ian: 
- BGH (dé báo cáo); 
- Các lop sinh vién; 
- Phàng KHTC&CSVC; Phôiig DTDH; 
PhOng CT-CTSV; 
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