
    BỘ LAO ĐỘNG TB & XH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ÂU LẠC - HUẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Số: 22.2021/TB-ALC                               TP Huế, ngày 10 tháng 03 năm 2021 

THÔNG BÁO 

(V/v triển khai cài đặt ứng dụng Hue-S cho tất cả học viên, học sinh, sinh viên) 

 

Căn cứ công văn số 1523/UBND-VH ngày 24 tháng 02 năm 2021  của Uỷ 

ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai cài đặt ứng dụng Hue-S cho 

toàn dân trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay trên cả 

nước. 

Nhà trường thông báo đến toàn thể giáo viên, giảng viên (cơ hữu + thỉnh 

giảng), học viên, học sinh và sinh viên các lớp học thuộc Trường Cao đẳng Âu Lạc 

- Huế như sau: 

1. Giáo viên, giảng viên (cơ hữu + thỉnh giảng): Thực hiện cài đặt ứng 

dụng Hue-S 100% đối với giáo viên, giảng viên (cơ hữu + thỉnh giảng) có điện 

thoại thông minh đang giảng dạy thuộc trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế. 

2. Học viên, học sinh, sinh viên: Thực hiện cài đặt ứng dụng Hue-S 100% 

đối với học viên, học sinh, sinh viên có điện thoại thông minh đang theo học tại 

trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế và các lớp tại các địa phương. 

3. Tuân thủ nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng ngừa và xử lý 

bệnh viêm phổi cấp do COVID-19 gây ra. 

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày ra Thông báo. 

Ban giám hiệu nhà trường cùng Khoa/ Bộ môn/ Giáo viên chủ nhiệm thông 

báo để giáo viên, giảng viên (cơ hữu + thỉnh giảng) và người học được biết và thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- BĐH (để báo cáo); 

- BGH (để thực hiện); 

- Khoa/Bộ môn; GVCN (để thực hiện); 

- GVTG, người học (để thực hiện); 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

 

 

 

    HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

ĐỒNG VĂN CƯỜNG  



 

 

 

 

TỜ KHAI Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI 

Đây là tài liệu quan trọng, thông tin của Anh/Chị sẽ giúp cơ quan y tế liên lạc khi cần thiết để phòng chống 

dịch bệnh truyền nhiễm. 

▪ Họ tên (viết chữ in hoa):  ..................................................................................................................  

▪ Năm sinh:  ............................................ Giới tính: ……………….. Quốc tịch: …………………… 

▪ Số hộ chiếu hoặc giấy thông hành hợp pháp khác:  ..........................................................................  

Thông tin đi lại: Tàu bay □ Tàu thuyền □ Ô tô □ Khác (ghi rõ):  .......................................................  

Số hiệu phương tiện:  ................................................  Số ghế (nếu có): …………………………….. 

Ngày khởi hành: ……../……../…………………. Ngày nhập cảnh: ………/………./ ......................  

Địa điểm khởi hành: tỉnh……………………………….quốc gia:......................................................  

Địa điểm nơi đến: tỉnh………………………………….quốc gia: .....................................................  

Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có đến quốc gia/vùng lãnh thổ nào không? (nếu có ghi rõ): ………… 

Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam 

▪ Địa chỉ nơi ở tại Việt Nam  ...............................................................................................................  

▪ Điện thoại: ……………………………….. Email: ……………………………………………….. 

Trong vòng 14 ngày (tính đến thời điểm làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh) Anh/Chị có thấy xuất 

hiện dấu hiệu nào sau đây không? 

Triệu chứng Có Không Triệu chứng Có Không 

▪ Sốt [ ] [ ] ▪ Nôn/buồn nôn [ ] [ ] 

▪ Ho [ ] [ ] ▪ Tiêu chảy [ ] [ ] 

▪ Khó thở [ ] [ ] ▪ Xuất huyết ngoài da [ ] [ ] 

▪ Đau họng [ ] [ ] ▪ Nổi ban ngoài da [ ] [ ] 

Liệt kê tên vắc xin hoặc sinh phẩm y tế đã sử dụng: ………………………………………. 

Lịch sử phơi nhiễm: Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có: 

▪ Đến trang trại chăn nuôi/ chợ buôn bán động vật sống/ cơ sở giết mổ động vật/ tiếp xúc 

động vật 

Có [ ] Không [ ] 

▪ Tiếp xúc gần (< 2m) với người mắc bệnh viêm đường hô hấp do nCoV Có [ ] Không [ ] 

Tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật, tôi hiểu rằng nếu cung cấp sai thông tin có thể dẫn đến 

những hậu quả nghiêm trọng. 
 

Ngày    tháng    năm 202.. Ký tên 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

HƯỚNG DẪN 

Hành khách mang theo phần này để làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và bảo vệ sức khỏe của 

Anh/ Chị 

▪ Họ tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………………… 

▪ Tên tỉnh hoặc thành phố hoặc vùng lãnh thổ hoặc quốc gia xuất phát: …………………………….. 

XÁC NHẬN 

CỦA KIỂM DỊCH VIÊN Y TẾ 

 

 

 

Vì sức khỏe của Anh/ Chị và của cộng đồng nếu Anh/ Chị 

thấy xuất hiện bất cứ dấu hiệu bất thường về sức khỏe, đề 

nghị liên hệ ngay với cơ quan kiểm dịch y tế biên giới tại 

cửa khẩu hoặc cơ quan y tế nơi gần nhất hoặc theo địa chỉ 

e-mail: ……………………. hoặc số fax: ..…………… 

Điện thoại đường dây nóng của tỉnh/thành phố (nơi có 



 

 

 

Ngày   tháng   năm 202... 

cửa khẩu): …………………………………. 

Điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế: ... 

 

 

 

 

 

 


