
TRƯỜNG TRUNG CẤP ÂU LẠC - HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:   50.2020 /TB- ALS                               Huế, ngày  20  tháng  5 năm 2020 

 
                    

THÔNG BÁO 
(V/v triển khai học lại/ học bổ sung, thi lại đối với học sinh Khóa 12  

và học sinh lớp K13-MN-B1) 
 

Thực hiện quy chế đào tạo hiện hành, trường Trung cấp Âu Lạc – Huế tổ chức cho học 
sinh các lớp Khóa 12 và học sinh lớp K13-MN-B1 học lại, thi lại các môn để hoàn thành hồ 
sơ, kịp tiến độ tốt nghiệp. 

Nhà trường thông báo cho những học sinh thuộc đối tượng học lại, thi lại nội dung cụ 
thể sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG: 

Học sinh các lớp Khóa 12 và học sinh lớp K13-MN-B1 (có danh sách đính kèm). 

II. LỆ PHÍ HỌC LẠI, THI LẠI:  

1. Lệ phí: 

- Học lại: 100.000đ/ tín chỉ.  

- Thi lại: 50.0000đ/ môn. 

Ghi chú:  

- Học sinh có nhu cầu học riêng, nhà trường sẽ thông báo lệ phí cụ thể sau.  

- Những trường hợp thuộc lớp Văn bằng 2, các môn bắt buộc chuyển điểm nhưng học 
sinh không đủ điều kiện để chuyển thì được quy vào đối tượng học lại. 

2. Thời gian thực hiện đóng lệ phí: 

Học sinh đóng trước khi môn học hoặc buổi thi bắt đầu. 

3. Phương thức đóng: 

Học sinh đóng tiền trực tiếp tại phòng Tài chính – Kế toán trường Trung cấp Âu Lạc-Huế 
hoặc chuyển khoản qua số tài khoản của trường. 

III. LỊCH HỌC: 

Học các môn chung (có thời khóa biểu đính kèm). Riêng các môn chuyên ngành học sinh 
theo dõi thời khóa biểu các lớp để đăng ký vào học theo kịp tiến độ. 

Đề nghị các Khoa/Bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ thông báo đến toàn 
thể Học sinh các lớp được biết thực hiện đúng 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. 

 

 


