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THÔNG BÁO 
(V/v nhắc nhở Học sinh, sinh viên các lớp nộp học phí) 

Căn cứ văn bản số 1301/LĐTBXH-TCGDNN ngày 14/4/2020 của Bộ LĐTB&XH về 
việc hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong quá trình đào 
tạo trực tuyến; 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, hiện tại học sinh không thể trở lại 
trường. Tuy nhiên để đảm bảo tiến độ đào tạo năm hoc 2019-2020, nhà trường vẫn tổ chức 
dạy học và thi học phần bình thường bằng hình thức online. 

Theo thông báo số 30.2020/TB-ALS ngày 16/4/2020 về việc hướng dẫn HSSV các 
lớp quy trình thi online. Để thực hiện Bước 1 đăng nhập vào trang web trường Trung cấp 
Âu Lạc – Huế lấy link đề thi, làm bài và nộp bài thi, HSSV các lớp bắt buộc phải nộp học 
phí mới được cấp quyền truy cập. 

Vì vậy, nhà trường thông báo đến những HSSV chưa hoàn thành học phí nội dung cụ 
thể như sau: 

1. Thời gian đóng học phí: 

HSSV hoàn thành đóng học phí muộn nhất tối thiểu trước ngày thi 01 ngày để nhà 
trường cấp quyền truy cập. 

2. Các Khoa/ Bộ môn, GVCN có trách nhiệm nhắc nhở HSSV các lớp hoàn thành 
nghĩa vụ tài chính theo đúng thời hạn quy định. 

Sau thời gian nói trên HSSV chưa hoàn thành học phí sẽ không được cấp quyền truy 
cập bài làm để tham dự thi kết thúc học phần.     

Đề nghị các Khoa/Bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm và toàn thể HSSV thực hiện 
nghiêm túc 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. 

 


