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                     TP.Huế, ngày  4  tháng  11   năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

(V/v Triển khai thời khóa biểu chính thức đối với lớp Kế toán doanh nghiệp hệ trung cấp 

VB2 K13 - KT - B1) 

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Trường Trung cấp Âu Lạc - Huế. 

Trường Trung cấp Âu Lạc - Huế thông báo đến toàn thể học sinh lớp K13 - KT - 

B1 với các nội dung như sau:  

1. Thời gian và địa điểm: 

Thời gian học: Theo thời khóa biểu bắt đầu từ 18h00 tối thứ ba ngày 05 tháng 11 

năm 2019 (có thời khóa biểu đính kèm). 

Địa điểm: Trường Trung Cấp Âu Lạc - Huế, 146 An Dương Vương, TP Huế. 

2. Danh sách học sinh: 

         - Học sinh trúng tuyển đợt tuyển sinh lớp K13 - KT - B1, hệ Trung cấp VB2 (có 

danh sách đính kèm). 

3. Học phí, lệ phí xét tuyển:  

 Học phí học kỳ I: 

 -  Đối tượng đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên: 2.890.000 đồng.  

       -  Đối tượng tốt nghiệp THPT : 2.691.000 đồng. 

 Lệ phí xét tuyển: 50.000 đồng/học sinh. 

 Lưu ý: 

       -  Nhà trường tổ chức tuyển sinh bổ sung đến ngày 30/01/2020, thí sinh đăng ký 

bổ sung phải hoàn thành học phí học kỳ I, lệ phí xét tuyển, các hồ sơ cần thiết trước 

khi vào lớp. 

Nơi nhận: 
- BĐH, BGH (để báo cáo); 
- P.QLĐT - CTSV&HN; P. TC - KT; P.TS - TT; 
- Khoa/Bộ môn; GVCN (để thực hiện); 
- Học sinh (để thực hiện); 
- LưuVT. 

  KT. HIỆU TRƯỞNG 
    PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

                        (Đã ký) 

 

   Nguyễn Thị Như Quỳnh 

 


