
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ÂU LẠC – HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 46 /TB-ALC                                Huế, ngày 30 tháng  09  năm 2020 

 

                    

THÔNG BÁO 
(V/v học sinh, sinh viên tham gia Ngày hội tuyển sinh, tuyển dụng và Sàn giao dịch việc làm 

nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020)  

 

➢ Thực hiện công văn số 2609/ SLĐTBXH-DN ngày 28/09/2020 của Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

➢ Nhằm để Học sinh/ Sinh viên được định hướng tìm hiểu ngành nghề phù hợp với 

năng lực và sở trường bản thân. 

Trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế thông báo Học sinh/ Sinh viên các lớp tham gia Ngày 

hội tuyển sinh, tuyển dụng và Sàn giao dịch việc làm nhân lực công nghệ thông tin tỉnh 

Thừa Thiên Huế năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 8h00 đến 11h30 sáng chủ nhật ngày 04/10/2020 

2. Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế số 06 đường Lê Lợi 

, Thành phố Huế. 

3. Đối tượng tham gia: Học sinh/ Sinh viên các lớp đang học tại Trường Cao đẳng Âu 

Lạc - Huế (Danh sách đính kèm) 

4. Nội dung hoạt động: Tham gia và được tư vấn, định hướng nghề nghiệp phù hợp 

bản thân và nhu cầu xã hội. 

5. Trang phục: Áo đồng phục Trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế 

Ghi chú: Học sinh / sinh viên có tên tập trung tại sân Trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế 

lúc 7h30 để điểm danh, chỉnh đốn trang phục. 

Nhà trường đề nghị tất cả Học sinh, sinh viên liên quan thực hiện nghiêm túc thông 

báo này.  

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

nhiệm vụ thông báo đến học sinh, sinh viên có tên  tham dự; đồng thời nhắc nhở các em 

chấp hành đúng nội quy, quy định của chương trình 

 

  

 TM BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 

 

                                                                  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. 

 

 



  


