
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 

Số: 39 /ĐHH-ĐTCTSV 

V/v cho sinh viên trở lại học trực tiếp  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày  11 tháng 01 năm 2022 

 

 

Kính gửi:       

- Các trường đại học thành viên;  

- Trường Du lịch; các khoa và Phân hiệu thuộc Đại học Huế. 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc 

ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19” và Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; 

 Căn cứ kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh tại 

cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp; Đại học Huế 

đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau đây: 

 1. Thông báo cho sinh viên trở lại học trực tiếp từ ngày 21 tháng 2 năm 2022. 

 2. Tiếp tục chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 của 

đơn vị theo các hướng dẫn hiện hành để đảm bảo an toàn khi sinh viên quay trở lại 

trường học trực tiếp, chuẩn bị kịch bản ứng phó khi có trường hợp F0 tại đơn vị. 

 3. Trường hợp các đơn vị chưa đảm bảo điều kiện cho sinh viên quay trở lại 

học trực tiếp thì gửi văn bản phản hồi về Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại 

học Huế qua Hệ thống Thông tin quản lý (tài khoản Lê Thị Bích Đào) trước 16h00 

ngày 12/02/2022. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc ĐHH (để b/c); 

- Ban chỉ đạo PC dịch COVID-19 ĐHH (để b/c); 

- Phó Giám đốc Trương Quý Tùng (p/h chỉ đạo);  

- Văn phòng ĐHH (để p/h thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐTCTSV. LTBĐ. 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Thị Xuân Dung 
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