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THÔNG BÁO
Về việc triển khai giảng dạy trực tiếp học kỳ 2,
năm học 2021- 2022, Trường Du Lịch - Đại Học Huế
Trên cơ sở hướng dẫn mới của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về đảm
bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp và tình hình
dịch bệnh hiện nay trong sinh viên và cán bộ giảng dạy, Trường Du lịch - Đại học
Huế thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập như sau:
1. Giảng viên và sinh viên bắt đầu giảng dạy, học tập trực tiếp tại trường bắt đầu
từ ngày 21/02/2022.
2. Sinh viên học tập trực tiếp tại Trường thực hiện theo quy định phòng chống
Covid-19 hiện hành của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên
Huế, của Đại Học Huế và của Trường Du Lịch - Đại Học Huế, luôn luôn thực hiện
5K trong phòng chống dịch.
3. Trong thời gian dạy học trực tiếp, nếu giảng viên phải thuộc diện phải cách ly
hoặc giám sát y tế tại nhà và vẫn đảm bảo sức khỏe để giảng dạy thì giảng viên báo
cáo Ban lãnh đạo Trường thông qua Phòng Đào Tạo để được điều chỉnh sang giảng
dạy trực tuyến.
4. Trong thời gian giảng dạy trực tiếp, nếu lớp học có sinh viên thuộc diện phải
cách ly hoặc giám sát y tế tại nhà, thì sinh viên nhanh chóng báo cho ban cán sự lớp
và giảng viên cố vấn học tập để được hỗ trợ và Nhà trường điều chỉnh hình thức học
tập của lớp cho phù hợp với tình hình.
5. Đoàn Thanh niên, Bộ phận Công tác sinh viên cùng với các giảng viên cố vấn
học tập liên hệ chặt chẽ với sinh viên để nắm tình hình, hướng dẫn và tổ chức cho
sinh viên trở lại Huế an toàn, hướng dẫn cho sinh viên thực hiện công tác phòng dịch
khi đi học trực tiếp và đôn đốc sinh viên tham gia học tập theo kế hoạch.
6. Phòng TCHC phối hợp cùng tất cả các đợn vị trong Trường chủ động xây
dựng phướng án phòng chống dịch Covid-19 của từng đơn vị theo các hướng dẫn
hiện hành để đảm bảo an toàn khi sinh viên quay lại trở lại trường học trực tiếp,
chuẩn bị kịch bản ứng phó khi có trường hợp có kết quả tets Covid-19 dương tính
tại đơn vị.
Nhà trường đề nghi lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giảng viên và toàn thể sinh viên
nghiêm túc thực hiện theo thông báo này.
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