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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                       Số:  52.2020 /TB-ALC            TP Huế, ngày  27  tháng  10  năm 2020 

 

                    

THÔNG BÁO 
(V/v cho học viên/ học sinh/ sinh viên nghỉ học để chủ động ứng phó bão số 9)  

 

- Thực hiện công văn số 2999/SLĐTBXH-DN ngày 26/10/2020 Sở lao động Thương 

binh & Xã hội Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai ứng phó với cơn bão số 9;  

- Thực hiện công văn số 2477/SGD&ĐT-VP ngày 26/10/2020 của Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thừa Thiên Huế về việc triển khai ứng phó với cơn bão số 9. 

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: 

A. Thời gian nghỉ học: 

- Từ chiều thứ ba ngày 27/10/2020 đến khi có thông báo mới. 

B. 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. 

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

báo lịch thi bổ sung sau. 

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

báo lịch học bù sau. 

* Lưu ý 

- Trong thời gian nghỉ học để phòng chống bão số 9, nhà trường yêu cầu học viên/ học 

sinh/ sinh viên: 

1. Thường xuyên theo dõi diễn biến của cơn bão số 9 trên các phương tiện thông tin 

đại chúng để có giải pháp phòng chống kịp thời an toàn; 

2. Không ra khỏi nhà khi bão đỏ bộ vào đất liền; 

3. Thực hiện nghiêm túc lệnh sơ tán theo yêu cầu của chính quyền địa phương (nếu có) 

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. 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 


