
  BỘ LAO ĐỘNG TB & XH  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ÂU LẠC – HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 38/TB-ALC                           Huế, ngày  10   tháng  09  năm 2020 

 
                    

THÔNG BÁO 
(V/v học sinh, sinh viên tham gia tuần sinh hoạt, công dân đầu năm học 2020 - 2021)  

 

- Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021; 
- Căn cứ vào kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2020-2021. 
Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên tập trung tham gia tuần sinh 

hoạt công dân đầu năm học 2020 – 2021 nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ 8h30 ngày Chủ nhật 13/09/2020 
2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế, địa chỉ 146 An Dương Vương, TP Huế. 

3. Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh đang theo học hệ Trung cấp bao gồm khóa 12, 
khóa 13, khóa 14 và sinh viên đang theo học hệ Cao đẳng khóa 1 của Trường Cao đẳng Âu 
Lạc – Huế . 

4. Lưu ý:  

- Yêu cầu tất cả học sinh, sinh viên tham dự theo đúng kế hoạch của nhà trường học 
sinh, sinh viên nào không tham dự sẽ xử lý theo quy chế của nhà trường. 

- Đối với các lớp: K12-CBMA-A2, K12-TA-A1, K12-TN-A1, K12-DS-A2, K13-TN-
A2, K13-ĐL-A2, K12-DS-A4, K13-ĐL-A3, K13-TN-A3, K12-DS-A3, K13-CBMA-A2, 
K13-CBMA-A4, K13-CBMA-A3, K13-THUD-A2 đăng số lượng tham dự để nhà trường 
thực hiện công tác đưa đón (GVCN có nhiệm vụ thông báo thời gian tập trung cụ thể cho 

từng lớp theo kế hoạch của nhà trường). 
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp lập danh sách học sinh, sinh viên đăng ký tham dự và ở 

lại trưa, gửi về Phòng QLĐT-CTSV&HN (Cô Lâm Phương Thảo - Trưởng Tiểu ban đăng 
ký) trước 11h00 Thứ sáu ngày 10/09/2020. 

Đề nghị Phòng QLĐT-CTSV&HN, các Khoa/Bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm có 
nhiệm vụ thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên  tham dự đầy đủ.  

 
 
 TM. BAN GIÁM HIỆU 
  
 
 

 
  

 

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. 

 

 


