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THÔNG BAO
V vic to chü'c Tun sinh hot cong dan - b9c sinh, sinh viên
nim hoc 2020-2021
Th,rc hin cong van so 3321/BGDDT-GDCTHSSV ngày 28/8/2020 cüa B Giáo
dçic 'v'i Dào tio Va Cong van so 1342/DHH-DTCTSV ngày 03/9/2020 cüa Di h9c Hue
ye vic tO chrc Tuân sinh hott cong dan - h9c sinh, sinh viên närn h9c 2020-2021.
Nhâ trl.r?mg thông báo kC hotch tO chirc 'Tuân sinh hott Cong dan - hpc sinh, sinh
ven narn h9c 2020-2021 cho sinh viên toàn trung nhu sau:
1. D6I tu'Qng sinh viên tham gia hçc tp
loan the sinh viCn h chInh quy tir nãrn thr hai dn närn thr sáu, sinh viên h lien
thông chInh quy tir nrn thU hai den nãrn thir tu. Sinh viên duc chia 1am 06 khOi dê h9c
- Khôi I. Sinh viên h chInh quy nganh Y khoa(KhOi Y19-25) và ngành Rä.ng - Ham
- Mat gOm 992 sinh viCn.
- Kh6i II. Sinh viên h chIrih quy ngãnh K thut Xét nghirn y h9c, K5 thut HInh
änh y h9c và Y h9c dr phong gôrn 922 sinh viên.
- Khôi 11!. Sinh viCn h chinh quy ngânh Y khoa (Khôi Y15-21 và khOi Y16-22)
gOni 1004 sinh viCn.
- Kh6i IV. Sinh viên h chInh quy ngành Y khoa (KhOi Y18-24), ngânh Y h9c cô
lruvCn (KhOi YHCT1 8-24, khôi YHCTI9-25) Va toàn bô sinh viên he Lien thông chInh
quy (cãc ngãnh V khoa, Duc hçc, KTXNYH, KTHAYH, Y hoc cO truyCn, Y hoc dix
phông) gm 997 sinh viên.
- Khôi V Sinh viCn he chinh quy nganh 1)uac hoc, nganh Y tê cong cOng, nganh Y
h9c cO lruyên (KhOi YF1CT15-21. khOi YHCTI6-22, khôi YHCT17-23) gôrn 994 sinh
\. un.
Khôi VI. Sinh 'iCn h chInh quy ngAnh Y khoa (Khôi Y17-23) và ngành Diêu
dixng gôrn 1009 sinh viên.
2. ThOi gian hQc tp
' n tham gia hçc \'to 06 ngày (thtr SáU, thr bay, chi:i nhtt - ngày 04, 05, 06. 11,
12, 13/12i2020).
Buôi sang 1ir 07 gio' 30 - 11 gi 30, buôi chiu tr 13 gi 30 - 17 gi 00. Phân chia
ihOi gian các khôi ci the nhu sau:
- KhCi 1:
- Khoi El:
KhOi 111:
- Khôi IV:
- Khôi V:
- Khôi VI:

Ca sang và chiLI ngãy 04/12/2020 (thtr sãu)
Ca sang và chiêu ngày 05/12/2020 (thir bay)
Ca sang và chiêu ngãy 06/12/2020 (chU nhit)
Ca sang vã chiêu ngày 11/12/2020 (thcr sáu)
Ca sang và chiêu ngáy 12/12/2 020 (thU hay)
Ca sang và chiCu ngày 13/12/2020 (chU nht)

Sinh viCn phái Co nit tii 1-li trung trtràc giô bat &iu h9c neu tren 15 phUt dé 6n
dinh tO ch(rc tri.ràc khi vào hoc.

3. Tha diem hoc lap
Ti Giáng du?'ing I Tnr?ing Dai hçc Sir pharn - Di hçc Hu (32 Lé Lçi. 1'P Hue).
4. Ni dung hQc tp
4.1. Quan trit các ni dung cci bàn và ct lOi trong dir thão các van kin tai Dii hi
XIII cüa Dàng; Nhung ni dung c bàn trong các nghj quyêt, chi thj ciia Dãng lien quan
den cong tác giáo dic chInh trj tir tirâng và HSSV (Nghj quyêt so 35-NQ/TW ngày
22/10/20 18 cUa B ChInh trj khóa XII "Vê tang ci.r?ing bão v nên tang tir tung cña
Dãng, dâu tranh phãn bác các quan diem sai trái, thu djch trong tinh hmnh rni"). Các
nhim v1i, giái pháp ye dôi mOi can bàn và toàn din giáo diic vâ do t?o thco tinh than
Nghj quyêt s 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hi nghj lan thir tarn Ban Chap hành 'l'rung
uang khóa XI ye dôi mài can bàn, toàn din giáo dijc và dào tao, dáp 1rng nhu câu cong
nghiêp hoa, hiên dai hoa trong diêu kiên kinh tê thi trlsGng ctinh hucmg xa hôi chu nghia
và hi nhp quôc tê (Nghj quyêt so 29-NQ/TW) và Quyêt djnh sO 1696!QD-13GDDT
ngày 26/6/2020 ye Ké hoch cCia nganh Giáo diic triên khai Quyet djnh sO 628/QDl1g
ngày 15/5/2020 cüa Thi tllâng ChInh phU ban hành KC hoach thirc hin K' ItuwsO 51KL/TW ngày 30/5/20 19 cüa Ban BI thu ye tiêp tVc thy'c hin Nghj quyét so 9-NQI! W.
4.2. Tip tVc dy rnnh h9c tp và lam theo tu ti.râng, dao dUc, phong cách Ho Chi
Minh trong ngành Giáo diic.
4.3. Tuyên truyn chü quyn bin, dão và chin 1iscc biên cüa Vit Nam hinh th(rc và
phi.rng pháp dâu tranh gifr vitng chU quyên biên, dào Viêt Narn.
4.4. Ph bin, quán trit thirc hin các D an dã disçc Thu tuâng Chinh phü phC duyt
ye giáo diic dao dirc, lôi song, k nang song, van hOa Irng xU.
4.5. Tuyên truyn, ph bin, giáo diic, các quy djnh pháp lut lien quan tói sinh vién:
- Quyen con ngi.thi, quyn áông dan theo Hin phãp nãrn 2013, ni dung lien quan ti
ngurn hoc tal Luât Giao duc närn 2019, Luât Giao duc dai hoc närn 2012 Luât sira dôi,
bô sung rnt so diêu cQa Lut Gião diic dai h9c; Lut Hhnh sir nãrn 2015 vii sra dOi. bô
sung rnt so diêu cüa Lust I-IInh sr nãm 2015.
- Lut Giao thông; Lutt An ninh mang và các quy djnh ci.ia pháp lut v quán l. khai
thác, si:r diing thông tin trên Internet, mng xâ hi; phOng, chong tác hi cUa trO chcyi trirc
tuyên CO ni dung bao lirc và không lành rnanh; giáo dic, huàng dn scr dung, khai thàc
hiu qua thông tin trén Internet, rnng xã hi.
- Cong tác an ninh, an toãn truäng hoc, xây dirngmoi trung giào duc an toân. lành
mnh, than thin (phong, chông ti pham; phong, chông ma tuy; phOng, chong bao hrc
gia dInh; phông chông vi pharn pháp Iut trong h9c sinh, sinh vien).
4;6. Cong tác dào tao, cong tác sinh viên. Mt s ni dung cong tác trong tam cüa nhà
trisng trong näm hQc 2020 - 2021.
4.7. Ph bin, quan trit thirc hin Lut Thanh niên 2020, Chin luc 1,hát trin thanh
niên Vit Nam, các quy djnh ye van hOa rng xir, trách nhirn xây dirng van hóa h9c
dithng; hoat dng sinh vien tinh nguyen; ChungtrInh cOng tãc Doan, Hi. '1'rin khai
các ni dung tuyên truyên Tháng hành dng Quoc gia phOng, chong HI V/AIDS nãm
2020 theo cong van so 4344/BGDDT-GDCTHSSV ngày 2 1/10/2020 cUa B Giáo dc và
Dào tao

4.8. Hng dn sinh viên tharn gia các hott dng cUa d an "H trçl sinh viên khâi
nghip". Tuyên truyên ye cong tác tu van nghe nghip, viêc lam và ho trcY kiên thirc khâi
nghip cho sinh viên.
5. Cách thü'c ctánh giá
Triràc rni bui h9c, Ban ti chirc s cung ctp cho sinh viën các lap phiu vi& bãi thu
hoch. Trong qua trmnh h9c ttp tai buôi h9c, sinh viên phái chü lang nghe báo cáo viên
báo cáo và ch9n 19c các ' chInh dé ghi chép vào phiêu viêt bài thu hoch theo các ni
dung báo cáo viên trInh bay (can ghi rO h9 ten, ngAy sinh, lap, ngành vào phiêu lam bài),
cuO buôi hQc np 1.i cho Ban to chü'c dê kiêni tra, dánh giá. Phiêu viêt bài thu hoch
dong thai lã phiêu diem danh sinh viên.
Gui chá: S/nh v/en dlrQc nghl hQc tp chuyên mon d tham gia "Tudn sin/i hoqt cOng
ddn /wc s/nh, s/nh v/en" du nãm hQc 2020-202 1 theo thai gian c the cho tirng khOi dã
nêu /ai myc 2, N/ia trzthng së bô irE ljch hQc bui sau. Ngoài thai gian nay, s/nh v/en van
hoc tp chuyên mOn b/nh thiràng theo ké hogch cia Nhà tru'&ng.
Nhn ducyc thông báo nay dê nghj PhOng Chmnh trj và Cong tác sinh viên, Dão tao Dai
h9c. ..te Khoa!B mon và các dan vj có lien quan, GVCN/CVHT, Baii cn su và sinh
viCn các lap trong toàn trithng thirc hin nghiem tc,c các ni dung trên.
No'! nhimn:
- Ban iirn hiêu (dê bão cáo);
- Phông CFCTSV, DTDH, TCI-ICTTPC, KHTCCSVC
- VP Doàn 1'N - Hi SV;
Các Khoa. Bô môri;
- GVCN/CV1fl'
Các lop sinh viên h chInh quy. lien thông chInh quy;
- Liru: VT, CTCTSV.
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