
DiJ HQC HUE CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRTf1NG  DiJ HOC  Y - DUC Dc 1p - Tr do - Hinh phüc 

S: 3772/TB-DHYD Thira Thiên Hue', ngày 26 tháng 9 nàm 2022 

THÔNG BAO 
Ye vic cho h9c viên, sinh viên nghi hçc dê tránh bão s 4 

(bão NORU) 

Thirc hin cong din s 04/CD-PCfl ngày 24/9/2022 cüa Ban Chi huy 
Phông chng thiên tai và tim hem cru nan  tinh Thtra Thiên Hue; cong van so 
138 1/DFIFI-VP ngày 26/9/2022; tnrâc tInh hInh can bão so 4 diên biên phüc tp và 
có ânh hu&ng lón trên dja bàn tinh Thüa Thiên Hue; Tru'ông Dai  hçc Y - Duoc, 
Dai hc Hue thông báo ye vic cho h9c viên, sinh viên nghi hçc tránh bão nhu sau: 

1. Toàn th h9c viên và sinh viên Nhà trumg nghi h9c hr ngày 27/9/2022 
(thir Ba) den bet ngày 28/9/2022 (thir Tu) dê tránh bão NORU. 

Lu'u j: Riêng di vói h9c viên sau diii  h9c trrc 4ii Bçnh vin Tru'o'ng thl 
thy'c hin theophân cong cüa Ban Giám dôc Bnh vin. 

2. Trong thôi gian nghi hQc tránh bào, Nhà tru&ng yêu cu: 

- H9c viên, sinh viên không ra khôi noi cix trñ; ti,r che chn bào ye nha 
cra, tài san cüa mInh, thix&ng xuyên theo dOi dir báo thi tiêt và các thông báo 
có lien quan dê kjp thai có bin pháp phông chông khi bão den. 

- Giao Phông Dào tao  sau  dai  h9c, Phông ChInh trj và Cong tác sinh viên 
thông báo den toàn the hçc viên, sinh viên ye vic nghi hçc tránh bão theo thai 
gian nói trên. 

- Giao Doàn Thanh niên, Hi Sinh viên chun bi 1irc luang sn sang h 
trci h9c viên, sinh viên khi có s1,r cô xãy ra trong th?ii gian mua bão. 

M9i thông tin nh hu&ng cüa mua bão h9c viên, sinb viên lien he v: 

- Duè'ng day nóng cüa Ban Clii dao  theo so din thoai 0828.579.115. 
- TS. Phan Trung Nam, Tru&ng phông DTSDH: 0914156622. 

- ThS. Büi Thi Nguyt, Tru&ng PhOng CTCTSV: 0838679929. 

- ThS. VO Vn Khoa, BI Thu Doàn Thanh niên: 0903522330. 

- ThS. Vô Dirc Toàn, Chñ tjch Hi Sinh vien: 0775500044. 

D nghj toàn th h9c viên, sinh viên nghiêm tc thirc hiên./Ji4,' 

Noinhân: 
- Các dan vj toân Tnrông; 
- Liru: VT, HS PCBL. 

 

GS.TS. Nguyn Vu Quôc Huy 
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