
     

TRƯỜNG TRUNG CẤP ÂU LẠC-HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  108 /TB-ALS                               Huế, ngày   04   tháng  9 năm 2019 

 

                    

THÔNG BÁO 
(V/v học sinh lớp 11 văn hóa THPT tham dự lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 

 tại TT GDNN-GDTX Hương Thủy) 

  

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 – 2020;  

Căn cứ vào tờ trình số  49 / TTr-QLĐT-CTSV&HN ngày 04   tháng 9 năm 2019 v/v 

đưa học sinh lớp 11 văn hóa THPT về dự lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại TTGDNN-

GDTX Hương Thủy. 

Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh lớp 11 văn hóa THPT về việc tham dự lễ 

khai giảng năm học 2019 – 2020 như sau:  

1. Thời gian: 7h00’ ngày 05/9/2019. 

2. Đối tượng: học sinh lớp 11 văn hóa THPT. 

3. Địa điểm: Tiền sảnh Trường trung cấp Âu Lạc – Huế (146 An Dương Vương – Tp. 

Huế) 

4. Quy định trang phục: sơ mi trắng quần tây. 

Ghi chú: học sinh tập trung tại trường TC Âu Lạc – Huế và được đưa đón bằng xe ôtô 

về TT GDNN-GDTX Hương Thủy (547 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TT Huế) để dự lễ 

khai giảng. 

 Nhà trường đề nghị tất cả học sinh liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.  

 Đề nghị các Khoa/Bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ thông báo đến toàn thể 

học sinh tham dự; thực hiện kiểm tra sĩ số đồng thời nhắc nhở các em chấp hành đúng nội 

quy, quy định của buổi lễ. 

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 (Đã ký) 

  

 

 Nguyễn Thị Như Quỳnh 

Nơi nhận: 

- BĐH (để báo cáo); 

- BGH (để báo cáo); 

- P.QLĐT-CTSV&HN (để thực hiện); 

Khoa/Bộ môn; GVCN (để thực hiện); 

- Lưu VT. 

 

 


