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THÔNG BÁO  
(V/v dời ngày bắt đầu học sau khi nghỉ tết Nguyên Đán lần 2) 

 

- Theo thông tin tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp 
toàn cầu đối với dịch viêm phổi do virus corona chủng mới; 

- Căn cứ vào công văn số 156/TTGDNN-HSSV ngày 31/01/2020 của Tổng cục Giáo 
dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh nCoV; 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trường Trung cấp Âu Lạc – Huế thông báo 
đến toàn thể học viên, học sinh, sinh viên (HV/HS/SV) về thời gian tiếp tục học tập sau Tết 
Nguyên Đán như sau: 

1. Thời gian bắt đầu học trở lại: Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2019-2020 sẽ 
bắt đầu từ ngày 17/02/2020 (lùi lại 2 tuần so với thông báo 147.2019/TB-ALS ngày 17 tháng 
12 năm 2019). 

Thời gian học bù đối với các lớp học phần được nghỉ trong các ngày trên sẽ được 
Phòng QLĐT-CTSV&HN và Khoa/BM  đẩy lùi vào tuần cuối cùng của kế hoạch đào tạo. 

2. Lịch thi: Kỳ thi học phần đợt 2 (thuộc HK1 năm học 2019-2020) của khóa 12 và 
khóa 13 sẽ được thông báo cụ thể sau. 

Học sinh xem lịch thi trên website: https://aulachue.edu.vn/ 

3. Đối tượng: Tất cả HV/HS/SV các lớp. 

Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ phòng QLĐT- CTSV&HN, 146 An Dương 
Vương, Phường An Cựu, TP Huế, TT Huế.  Điện thoại: 0234.3819.377 

 Đề nghị các Khoa/Bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ thông báo đến toàn 
thể HV/HS/SV nội dung thông báo này. 

 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. 

 


