
ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3773/TB-ĐHYD Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 9 năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v điều chỉnh kế hoạch đón tiếp sinh viên hệ chính quy  

trúng tuyển năm 2022 làm thủ tục nhập học 
 

Ngày 15/09/2022 Nhà trường đã có Thông báo số 3583/TB-ĐHYD về 

việc đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm 2022 làm thủ tục nhập 

học; 

Thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 26/9/2022 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4; công 

văn số 1379/ĐHH-VP và công văn số 1381/ĐHH-VP ngày 26/9/2022 của Đại 

học Huế về việc triển khai công tác ứng phó với bão số 4; Nhà Trường thông 

báo điều chỉnh kế hoạch và một số nội dung đón tiếp sinh viên hệ chính quy 

trúng tuyển năm 2022 làm thủ tục nhập học như sau: 

1. Điều chỉnh thời gian làm thủ tục nhập học 

 Điều chỉnh thời gian làm thủ tục nhập học cho sinh viên ngành: Điều 

dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Dược học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế 

công cộng và Hộ sinh: Từ ngày 27/9/2022 (thứ Ba) sang ngày 30/9/2022 (thứ 

Sáu) 

+ Buổi sáng từ 07h00: làm thủ tục nhập học cho sinh viên ngành: Điều 

dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học.  

+ Buổi chiều từ 13h30: làm thủ tục nhập học cho sinh viên ngành: Dược 

học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng và Hộ sinh.  

2. Điều chỉnh thời gian phân chia tổ lớp, ban cán sự, hướng dẫn kế hoạch học 

tập cho sinh viên 

Điều chỉnh từ ngày 28/9/2022 (thứ Tư) sang ngày 01/10/2022 (thứ Bảy) 

Stt Ngành Lớp 
Thời 
gian  

Giảng 
đường 

1 Y khoa 

Y22A 7h30-

9h00 
Hội trường A 

Y22B 

Y22C 9h15-

10h45 
Hội trường A 

Y22D 

2 Y học cổ truyền YHCT22A 

YHCT22B 

7h30-

9h00 
1.07 nhà B 

3 Dược học 
DUOC22A 

DUOC22B 

DUOC22C 

9h15-

10h45 
1.07 nhà B 



2 

 

 

4 Răng – Hàm – 

Mặt 

RHM22A 

RHM22B 

7h30-

9h00 
1.02 nhà B 

5 Y học dự phòng YHDP22 9h15-

10h45 
1.02 nhà B 

6 Y tế công cộng YTCC22 

7 Điều dưỡng DD22A  

DD22B   

7h30-

9h15 
4.01 nhà B 

8 
Kỹ thuật xét 

nghiệm y học 

XNYH22A 

XNYH22B 
9h30-

11h00 
4.01 nhà B 

9 
Kỹ thuật hình 

ảnh y học HAYH22 
14h00-

15h30 
1.06 nhà B 

10 Hộ sinh HS22 
15h45-

17h00 
1.06 nhà B 

 

2. Điều chỉnh thời gian tổ chức học tập nội quy, quy chế đầu khóa học 

Công tác tổ chức học tập nội quy, quy chế đầu khóa học cho sinh viên buổi 

chiều ngày 28/9 và các ngày 29-30/9/2022 sẽ được thông báo điều chỉnh sau. 

Thông tin liên hệ: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên. Email: 

phong.ctctsv@huemed-univ.edu.vn; số điện thoại: 0234 3845785. 

Nhận được Thông báo, đề nghị các đơn vị có liên quan và sinh viên 

nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận:                        
- Phòng ĐTĐH, TCHCTTPC, KHTCCSVC;  

- VP Đảng uỷ, VP Đoàn TN-HSV;          

- Lưu VT, CTCTSV. 

  

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 
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