
 

CÔNG TY TNHH ĐT&PT NNL ÂU LẠC 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ÂU LẠC - HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                       Số: 41/ TB-ALC                       TP Huế, ngày 17 tháng  09  năm 2020 

 

                    

THÔNG BÁO 
(V/v cho học viên/ học sinh/ sinh viên nghỉ học để chủ động ứng phó bão số 5)  

 

 

- Thực hiện công văn số 8411/UBND-GD ngày 17/09/2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc cho học sinh nghỉ học để chủ động ứng phó bão số 5; 

Trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế thông báo đến toàn thể học viên/ học sinh/ sinh viên 

đang theo học tại trường và các lớp địa phương lịch nghỉ học, cụ thể như sau: 

 1. Thời gian nghỉ học: 

- Tối thứ năm ngày 17/09/2020, cả ngày và tối thứ sáu 18/09/2020, cả ngày và tối thứ 

bảy 19/09/2020, cả ngày và tối chủ nhật 20/09/2020 

- Học viên/ học sinh/ sinh viên đi học lại bình thường kể từ thứ hai ngày 21/09/2020. 

2. Đối tượng nghỉ học: 

Tất cả học viên/ học sinh/ sinh viên đang theo học tại trường và các lớp địa phương có 

lịch học vào các ngày  nói trên kể cả học online và học offline. 

* Lưu ý 

- Học viên/ học sinh/ sinh viên có lịch thi trùng những ngày nghỉ trên sẽ được thông 

báo lịch thi bổ sung. 

- Học viên/ học sinh/ sinh viên có lịch học trùng những ngày nghỉ trên sẽ được thông 

báo lịch học bù. 

Đề nghị phòng QLĐT- CTSV&HN, các Khoa/Bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm có 

nhiệm vụ thông báo đến toàn thể học viên/ học sinh/ sinh viên nội dung thông báo này. 

 

 

  

                                                                         TM BAN GIÁM HIỆU 

 (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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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:      /TB-TCAL                               Huế, ngày 14  tháng  11  năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 
(V/v Gặp mặt toàn thể Học sinh/ Sinh viên các lớp hệ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học) 

 1. Mục đích: 

- Tạo sự gắn kết giữa nhà trường và học sinh thông qua việc đối thoại trực tiếp giữa 

hai bên. 

- Giải đáp các thắc mắc của Học sinh/ Sinh viên trong quá trình học tập. 

- Tạo điều kiện để các tân Học sinh/ Sinh viên gặp gỡ, giao lưu với Ban lãnh đạo, các 

Thầy/ cô trong Khoa/ Bộ môn. 

2. Yêu cầu: 

- Thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ. 

- Có sự hợp tác, thống nhất giữa Nhà trường, các Phòng, Khoa/bộ môn với học sinh. 

- Yêu cầu tất cả các học sinh Học sinh/ Sinh viên đều phải tham gia. 

3. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:  

 

Stt Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần 

1 

Gặp mặt toàn thể 

học sinh K11, K12 

trung cấp (Lớp 

ngày) 

14h ngày 

10/4/2019 

Hội trường 

C1 

- Ban lãnh đạo:  

+ Thầy Đồng Văn Cường – P. TGĐ 

+ Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh–P. HT; 

- Phòng Quản lý Đào tạo; 

- Phòng CTSV – HN; 

- Toàn thể CB-GV-CV-NV các Khoa/Bộ môn 

- Toàn thể học sinh K11, K12 trung cấp (Lớp 

ngày) 

2 

Gặp mặt toàn thể 

học sinh các lớp 

VB2 trung cấp 

(Lớp ngoài giờ - 

18h30’ ngày 

10/4/2019 

Hội trường 

C2 

- Ban lãnh đạo:  

+ Thầy Đồng Văn Cường – P. TGĐ 

+ Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh–P. HT; 

- Phòng Quản lý Đào tạo; 



 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Lên kế hoạch chương trình: 08/4/2019; 

- Thông báo đến toàn thể học sinh/ sinh viên hiện đang học tại trường Trung cấp Âu 

Lạc : 09/4/2019; 

Ban đêm, thứ 7& 

Chủ nhật) 

- Phòng CTSV – HN; 

- Toàn thể CB-GV-CV-NV các Khoa/Bộ môn; 

- Toàn thể học sinh các lớp VB2 trung cấp (Lớp 

ngoài giờ - Ban đêm, thứ 7& Chủ nhật) 

3 

Gặp mặt toàn thể 

học sinh các lớp hệ 

trung cấp (Quảng 

Điền) 

14h’ ngày 

11/4/2019 

TTGDNN-

GDTX 

Quảng Điền 

- Ban lãnh đạo:  

+ Thầy Đồng Văn Cường – P. TGĐ 

+ Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh–P. HT; 

- Phòng Quản lý Đào tạo, phòng CTSV-HN (đại 

diện); 

- Toàn thể CB-GV-CV-NV Khoa Dược; 

- BM KTCN; 

- Toàn thể học sinh các lớp hệ trung cấp (Quảng 

Điền) 

4 

Gặp mặt toàn thể 

học sinh các lớp hệ 

trung cấp (Phú 

Lộc) 

14h’ ngày 

12/4/2019 

TTGDNN-

GDTX Phú 

Lộc 

- Ban lãnh đạo:  

+ Thầy Đồng Văn Cường – P. TGĐ 

+ Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh–P. HT; 

- Phòng Quản lý Đào tạo, phòng CTSV-HN (đại 

diện); 

- Toàn thể CB-GV-CV-NV Khoa Dược; 

- Toàn thể học sinh các lớp hệ trung cấp (Phú 

Lộc) 

5 

Gặp mặt toàn thể 

học sinh các lớp hệ 

trung cấp (Hương 

Thủy) 

14h’ ngày 

13/4/2019 

TTGDNN-

GDTX 

Hương Thủy 

- Ban lãnh đạo:  

+ Thầy Đồng Văn Cường – P. TGĐ 

+ Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh–P. HT; 

- Phòng Quản lý Đào tạo, phòng CTSV-HN (đại 

diện); 

- Toàn thể CB-GV-CV-NV Khoa Dược; 

- Toàn thể học sinh các lớp hệ trung cấp (Hương 

Thủy) 

6 

Gặp mặt toàn thể 

Sinh viên các lớp 

Liên thông/ Liên 

kết hệ Cao đẳng/ 

Đại học  

18h30’ngày 

13/4/2019 

Hội trường 

C1 

- Ban lãnh đạo:  

+ Thầy Đồng Văn Cường – P. TGĐ 

+ Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh–P. HT; 

- Phòng Quản lý Đào tạo; 

- Phòng CTSV – HN; 

- Toàn thể CB-GV-CV-NV các khoa/ Bộ môn 

-  Toàn thể  Sinh viên các lớp Liên thông/ Liên kết 

hệ Cao đẳng/ Đại học. 



- Làm việc với Trung tâm GDNN – GDTX các huyện Phú Lộc, Hương Thủy, Quảng 

Điền về kế hoạch gặp mặt học sinh các lớp đào tạo tại địa phương: 09/4/2019; 

- Gặp mặt học sinh các nhóm lớp (Theo lịch trình). 

5. Dự trù kinh phí: 

(Bằng chữ: sáu trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn) 

6. Phân công nhiệm vụ: 

Stt Nội dung Phụ trách chính Hỗ trợ Ghi 

chú 

1 
Lập kế hoạch, 

Làm Thông báo 
Phòng CTSV - HN   

2 Thông báo đến học sinh các lớp 
Giáo viên chủ nhiệm 

các lớp 

Phòng CTSV-HN, CB-

GV các Khoa/ Bộ môn 
 

3 Nước uống tại trường TC Âu Lạc Tổ vệ sinh   

4 
Âm thanh tại trường Trung cấp 

Âu Lạc 
Trung BQ   

5 
Liên hệ với Trung tâm GDNN-

GDTX các Huyện/Thị 

Phòng QLĐT (Thầy 

Trình CV) 
  

6 
Phát thẻ và thu hồ sơ NĐ 86 tại 

các TTGDNN-GDTX 
Phòng CTSV-HN   

7 Điều xe tham dự các buổi gặp mặt Trung TM   

 

Phòng QLĐT Lập kế hoạch 

 

 

 

      Stt  Nội dung SL 
ĐVT 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú 

1 Xăng xe đi Quảng Điền   200.000 Thanh toán thực tế 

2 Xăng xe đi Phú Lộc   300.000 Thanh toán thực tế 

3 Lệ phí cầu đường (Phú Lộc) 02 35.000 70.000 Thanh toán thực tế 

4 Xăng xe đi Hương Thủy   100.000 Thanh toán thực tế 

 Tổng cộng 670.000  



 

 

Ban giám hiệu Phòng TCKT Phòng HCNS 

 
 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------  

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 


