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Số:  101.2019/ TB - ALS 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Tp. Huế, ngày 14 tháng 8  năm 2019  

 

THÔNG BÁO 

V/v tập trung các thí sinh trúng tuyển Đợt 1 làm thủ tục nhập học 

Năm học: 2019 - 2020 

 

       Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020, Trường Trung cấp Âu Lạc -  Huế thông 

báo về việc tập trung các thí sinh trúng tuyển Đợt 1 năm học 2019 – 2020 đến trường 

làm thủ tục nhập học, thông tin cụ thể như sau: 

I. Thời gian và địa điểm: 

          - Thời gian tổ chức lễ: 8h00 – 11h00 ngày 15/8/2019 

          - Địa điểm: Tiền sảnh Trường Trung cấp Âu Lạc – Huế, 146 An Dương Vương, 

Phường An Cựu, Thành phố Huế. 

II. Danh sách học sinh trúng tuyển đợt 1: ( có danh sách kèm theo). 

III. Hồ sơ gồm có (áp dụng cho học sinh còn thiếu giấy tờ): 

- 01 Giấy báo nhập học (bản gốc); 

- 02 Bằng tốt nghiệp, chứng nhận tốt nghiệp tạm thời(Bản sao có công chứng); 

- 01 Học bạ (bản sao có công chứng); 

- 01 Giấy khai sinh (bản sao có công chứng); 

- 01 Sổ hộ khẩu (bản sao có công chứng); 

- 03 ảnh 4x6. 

IV. Các khoản thu đầu năm 

 1. Các khoản thu áp dụng cho học sinh tốt nghiệp THCS 

 - Trang phục thể dục: 100.000đ 

 - Bảng tên (dây đeo): 20.000đ 

 - Bảo hiểm (Áp dụng cho học sinh chưa mua Bảo hiểm): 

 + Bảo hiểm Y tế: 705.000đ/năm; 

 + Bảo hiểm Thân thể: 80.000đ/năm. 

 - Học phí hệ văn hóa THPT: 780.000/năm/2 học kỳ 

2. Các khoản thu áp dụng cho học sinh tốt nghiệp THPT 

 - Bảng tên (dây đeo): 20.000đ 

 - Bảo hiểm (Áp dụng cho học sinh chưa mua Bảo hiểm): 



 + Bảo hiểm Y tế: 705.000đ/năm; 

 + Bảo hiểm Thân thể: 80.000đ/năm. 

- Học phí học kỳ I: 

+ Học phí 4.067.000 đồng: áp dụng cho ngành Điện dân dụng; Kỹ thuật Chế biến 

món ăn; Thú Y; Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Nghiệp vụ lễ tân; Quản trị mạng 

máy tính; Tin học ứng dụng; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Vẽ mỹ 

thuật có trợ giúp máy tính; Tiếng Anh, Lễ tân Nhà hàng Khách sạn; Tiếng Nhật. 

+ Học phí 3.166.000 đồng: áp dụng cho học sinh các ngành Sư phạm Mầm non, 

Kế toán Doanh nghiệp; Văn thư Hành chính; Kinh doanh thương mại và dịch vụ. 

+ Học phí: 4.903.500 đồng: áp dụng cho học sinh các ngành Dược sỹ; Y Sỹ; Điều 

dưỡng; Kỹ thuật xét nghiệm Y học. 

3. Quy định mức thu đồng phục chuyên ngành  

STT Nội dung Số tiền (đồng) Bao gồm 

1 Đồng phục ngành Kỹ Thuật 

chế biến món ăn 
250.000 Áo: 150.000đ;  

Mũ: 40.000đ    Tạp dề: 60.000đ 

2 Đồng phục ngành Điều 

dưỡng, Y Sỹ 

240.000 Áo: 130.000đ; Quần: 80.000đ 

Mũ: 25.000đ; Khẩu trang: 5.000đ  

3 Đồng phục ngành Dược sỹ 160.000 Áo: 130.000đ;  

Mũ: 25.000đ Khẩu trang: 5.000đ 

4 Đồng phục ngành Thú y 135.000 Áo – 130.000đ Khẩu trang: 5.000đ 

Nếu chậm trễ có lý do chính đáng học sinh vui lòng liên hệ điện thoại: 0234.3822 

105 hoặc 0979.880.333 để thông báo! 

* Lưu ý: Nhân dịp năm học mới, với mong muốn đồng hành cùng các bạn học sinh, 

Trường Trung cấp Âu Lạc – Huế sẽ gia hạn thời gian tặng 30% học phí học kỳ I năm 

học 2019 – 2020 cho 30 học sinh tiếp theo nhập học trước ngày 31/8/2019. 

Đề nghị tất cả học sinh phải có mặt tham dự đầy đủ, đúng giờ, trang phục nghiêm 

túc để hoàn thành các hồ sơ thủ tục liên quan đến lớp học. 

Trân trọng! 
 

Nơi nhận: 
-BĐH( để báo cáo); 

-BGH (để báo cáo); 

-P.QLĐT, P.CTSV-HN; 

-Khoa/Bộ môn; 

-Học viên( để thực hiện); 

-Lưu: VT. 

 

                KT.HIỆU TRƯỞNG 

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

           

        (Đã ký) 

 

          Nguyễn Thị Như Quỳnh 
 

 



 


