
    

 SỞ LAO ĐỘNG TB & XH TT HUẾ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ÂU LẠC - HUẾ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số:  64.2020 /TB-ALS                                     TP Huế, ngày 16 tháng 07 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

(V/v thực hiện quy định đeo bảng tên, mặc đồng phục thực hành cho học viên lớp 

K2-SC-CBMA/2020) 

 

Để nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý nề nếp học sinh toàn trường và quảng 

bá thương hiệu Trường Trung cấp Âu Lạc - Huế, Ban Giám hiệu thông báo quy định 

đeo bảng tên và mặc đồng phục học thực hành đối với học viên lớp mới nhập học K2-

SC-CBMA/2020 cụ thể: 

1/ Quy định đeo bảng tên, mặc đồng phục thực hành 

           -Tất cả học viên lớp K2-SC-CBMA/2020 

2/ Triển khai bảng tên, đồng phục thực hành 

a/ Bảng tên, mức thu: 

-Lớp K2-SC-CBMA/2020. Mức thu: 20.000đ/ 1bảng tên 

b/ Trang phục, mức thu: 

- Lớp K2-SC-CBMA/2020: Áo, tạp dề, mũ. Mức thu: 250.000đ/ 1 bộ TH 

c/ Phương thức, thời gian thực hiện: 

- Giáo viên chủ nhiệm nộp danh sách học sinh, lệ phí bảng tên, lệ phí may 

đồng phục kèm theo số đo chiều cao, cân nặng; hạn cuối ngày 30/07/2020. 

- Phòng QLĐT-CTSV&HN cập nhật danh sách và kinh phí gửi đơn vị may 

thực hiện, hoàn thành giao bảng tên  đồng phục thực hành cho học sinh; thời gian 

từ 15/08/2020 đến 25/08/2020. 

Yêu cầu các Trưởng Khoa/Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo 

đến học sinh thực hiện theo nội dung thông báo này. 

 

  

 

Nơi nhận: 

- BĐH (để báo cáo); 

- BGH (để báo cáo); 

- P.QLĐT- CTSV&HN (để thực hiện);  (đã ký) 

- Khoa/Bộ môn (để thực hiện); 

- GVCN(để thực hiện);  

- Lưu VT. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Thị Như Quỳnh 

 



 

 

 

 

    SỞ LAO ĐỘNG TB & XH TT HUẾ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ÂU LẠC – HUẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số:       .2019 /TB-ALS                                     TP Huế, ngày    tháng 12 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

(V/v thực hiện quy định đồng phục thực hành cho học sinh) 

Để nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý nề nếp học sinh toàn trường và quảng 

bá thương hiệu Trường Trung cấp Âu Lạc – Huế. Ban Giám hiệu thông báo quy định 

mặc đồng phục học thực hành đối với học sinh toàn trường, cụ thể như sau:  

1/ Quy định mặc đồng phục thực hành 

- Tất cả học sinh các lớp Trung cấp ngành Dược, Kỹ thuật chế biến món ăn, 

Điện dân dụng, Tin học ứng dụng đào tạo tại địa phương. 

- Những trường hợp đã có trang phục thực hành (đối với ngành Dược) thì 

yêu cầu mua Logo gắn vào đúng theo quy định. 

2/ Triển khai may đồng phục thực hành 

a/ Trang phục, mức thu: 

- Ngành Dược: áo, mũ, khẩu trang. Mức thu: 160.000đ 

- Ngành Kỹ thuật Chế biến món ăn: áo, tạp dề, mũ. Mức thu: 250.000đ 

- Ngành Tin học ứng dụng: áo. Mức thu: 120.000đ 

- Ngành Điện dân dụng: áo, quần. Mức thu: 430.000đ 

- Logo: Trung cấp Âu Lạc, HEDU. Mức thu: 20.000đ 

b/ Phương thức, thời gian thực hiện: 

Giáo viên chủ nhiệm nộp danh sách học sinh, lệ phí may đồng phục kèm 

theo số đo chiều cao, cân nặng; hạn cuối ngày 07/01/2020 tại phòng Tài chính kế 

toán. 

Yêu cầu các Trưởng Khoa/Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo 

đến học sinh thực hiện theo nội dung thông báo này. 

  

 

Nơi nhận: 

- BĐH (để báo cáo); 

- BGH (để báo cáo); 

- P.QLĐT- CTSV&HN (để thực hiện);  (đã ký) 

- Khoa/Bộ môn (để thực hiện); 

- GVCN (để thực hiện);  

- Lưu VT. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
Nguyễn Thị Như Quỳnh 

 


