
     
 
 
 

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: 40.2020/TB-ALC                  Huế, ngày 11 tháng 09 năm 2020 

 
                    

THÔNG BÁO  
(V/v Thời gian đưa đón HSSV tham gia sinh hoạt tuần 

Công dân – HS/SV đầu khóa năm học 2020 - 2021) 

-  Căn cứ vào Kế hoạch  tổ chức tuần sinh hoạt Công dân số 17/KH-QLĐT-CTSV&HN 
đã được phê duyệt; 

- Căn cứ vào Kế hoạch gặp mặt HSSV khoa Y-Dược đã được phê duyệt; 

- Căn cứ vào Kế hoạch sinh hoạt đầu khoá khoa Kinh tế - Du lịch - Ngoại ngữ đã được 
phê duyệt. 

Nhà trường thông báo cho HSSV các lớp địa phương tập trung tại các địa điểm để được 
đón về Trường Cao đẳng Âu Lạc – Huế sinh hoạt, cụ thể như sau: 

1. Học sinh đang học tại TT GDNN - GDTX Nam Đông 

- Thời gian: 6h45 sáng chủ nhật ngày 13/09/2020 đón, 17h00 trả cùng ngày. 

- Địa điểm xe đến đón và trả: TT GDNN-GDTX Huyện Nam Đông – Địa chỉ: Thôn 
11, xã Hương Hòa, huyên Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

-    Đối tượng: Toàn thể học sinh các lớp K13-CBMA-A3 và K13-THUD-A2  

2. Học sinh đang học tại TT GDNN - GDTX Phú Lộc 

- Thời gian: 6h45 sáng chủ nhật ngày 13/09/2020 đón, 17h00 trả cùng ngày 

- Địa điểm 1 xe đến đón và trả: TT GDNN-GDTX Phú Lộc (Cơ sở 2), đường Lương 
Đình Của, TT Phú Lộc, TT Huế. 

-    Đối tượng: Toàn thể học sinh các lớp K12-CBMA-A2 ; K12-TA-A1; K12-TN-A1; 

-   Địa điểm 2 xe đến đón và trả: TT CDNN-GDTX Phú Lộc (Cơ sở 3) Nam Phổ Hạ, 
Lộc An, Phú Lộc, TT Huế. 

-    Đối tượng: Toàn thể học sinh các lớp K12-DS-A2, K13-TN-A2, K13-ĐL-A2 

3. Học sinh đang học tại TT GDNN-GDTX Hương Thuỷ 

- Thời gian: 7h00 sáng chủ nhật ngày 13/09/2020 đón, 17h00 trả cùng ngày 

-  



 

 

- Địa điểm xe đến đón và trả: TT GDNN-GDTX Hương Thuỷ - 547 Nguyễn Tất 
Thành - TX Hương Thuỷ - TT Huế 

-    Đối tượng: Toàn thể học sinh các lớp K12-DS-A4 ; K13-TN-A3; K13-ĐL-A3. 

4. Học sinh đang học tại TT GDNN-GDTX Quảng Điền 

- Thời gian: 7h00 sáng chủ nhật ngày 13/09/2020, 17h00 trả cùng ngày 

- Địa điểm xe đến đón: TT GDNN-GDTX Quảng Điền - TT Sịa - Quảng Điền - TT 
Huế . 

-    Đối tượng: Toàn thể học sinh các lớp K12-DS-A3 

5. Học sinh đang học tại TT GDNN-GDTX Hương Trà 

- Thời gian: 7h20 sáng chủ nhật ngày 13/09/2020, 17h00 trả cùng ngày 

- Địa điểm xe đến đón: TT GDNN-GDTX Hương Trà (CS2) - phường Hương Văn, 
thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

-    Đối tượng: Toàn thể học sinh các lớp K13-CBMA-A2, K13-CBMA-A4. 

* Yêu cầu: Tất cả học sinh phải đi đúng giờ, đeo khẩu trang, chấp hành đúng nội dung 
sinh hoạt của  nhà trường. 

* Lưu ý: Tài xế/Giáo viên phụ trách đưa đón học sinh chủ động giờ xuất phát đảm 

bảo có mặt tại điểm đón đúng giờ theo thông báo này. 

 Đề nghị các Khoa/Bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ thông báo đến toàn thể 
học sinh  nêu trên nội dung thông báo này. 

 

 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. 

 


