
BỘ LĐ TB & XH 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ÂU LẠC - HUẾ 

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

 
Số:   54. 2020 /TB- ALC                               Huế, ngày   5   tháng  11  năm 2020 

                    

THÔNG BÁO 
(V/v nộp phí đồng phục thực hành năm học 2020 - 2021) 

 

         Căn cứ vào Tờ trình số 28/TTr-QLĐT-CTSV&HN về việc Kế hoạch thực hiện may 
đồng phục thực hành cho HV/HS/SV Trường Cao đẳng Âu Lạc Huế;  

Để quản lý nề nếp học viên/ học sinh/ sinh viên và tạo văn hóa học đường trong trường 
học, Nhà trường thông báo đến toàn thể học viên/ học sinh/ sinh viên các lớp  việc nộp phí may 
đồng phục thực hành năm học 2020-2021. 

A. Mức phí 

1. Ngành Điều dưỡng, Y sỹ (Áo, mũ, quần màu trắng). Mức thu 295.000 đ 
2. Ngành Dược học (Áo, mũ màu trắng). Mức thu 205.000 đ 
3. Ngành Thú y (Áo, mũ, quần màu xanh). Mức thu 295.000 đ 
4. Ngành Kỹ thuật CBMA hệ sơ cấp/ hệ Trung cấp tại địa phương (Tạp dề đen, mũ đen). 

Mức thu 100.000đ 
5. Ngành Kỹ thuật CBMA hệ Trung cấp, Cao đẳng (Áo đen, tạp dề đen, mũ đen). Mức 

thu 300.000 đ 
6. Nhóm ngành Kỹ thuật Công nghệ: Áo xanh biển. Mức thu 150.000 đ 

B. Đối tượng 

- Học viên các lớp Sơ cấp nghề Kỹ thuật Chế biến món ăn 

- Học sinh các lớp Trung cấp Khoá 14 trở về trước có nhu cầu 

- Học sinh các lớp Trung cấp khoá 14 

- Sinh viên các lớp Cao đẳng khoá 1 

C. Phương thức và thời gian thực hiện 

- Giáo viên chủ nhiệm/ Giảng viên cố vấn học tập lập danh sách HV/HS/SV theo mẫu 
đăng ký size, thu kinh phí may mặc gửi về P.QLĐT-CTSV&HN trước ngày 14/11/2020. 

Đề nghị P.QLĐT-CTSV&HN,các Khoa/Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm/ Giảng viên cố 
vấn học tập có nhiệm vụ thông báo đến toàn thể HV/HS/SV nội dung thông báo này. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                                   
                                                                                              ( Đã ký & đóng dấu) 

 
 

                                                                                             ĐỒNG VĂN CƯỜNG 
 
 

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. 

 

 


