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THÔNG BÁO
Nội dung sinh hoạt lớp tuần 3 (từ ngày 19/9 đến ngày 24/9/2016)

Kính gửi: Các Khoa.
Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác học sinh năm học 20162017, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý học sinh. Phòng Đào tạo thông báo các
khoa nội dung sinh hoạt lớp tuần 3 như sau:
I. NỘI DUNG CHÍNH:
1. Nội dung các Quy chế đào tạo và công tác học sinh, sinh viên:
Để đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định của Quy chế đào tạo hệ TCCN và Cao
đẳng; đảm bảo các quyền lợi của học sinh, sinh viên trong quá trình học, đề nghị giáo viên
chủ nhiệm triển khai cho học sinh, sinh viên nội dung các Quy chế như sau:
- Quy chế đào tạo hệ TCCN: Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (ban hành
kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo)
- Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (ban hành kèm theo Quyết định
số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Quy chế Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp
chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày
13 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Học sinh, sinh viên có thể tìm hiểu nội dung các Quy chế trên ở Website của Nhà
trường theo địa chỉ:

http://www.gtvthue.edu.vn/Tin-tuc/su-kien/cac-quy-che-hoc-sinh-sinh-vien-vaquy-che-dao-tao.htm
2. Tình hình chấp hành nội quy, quy chế:
Vừa qua vẫn còn một số học sinh, sinh viên chưa chấp hành tốt quy định mặc đồng
phục của Nhà trường. Qua kiểm tra Phòng Đào tạo đã nhắc nhở và chấn chính trực tiếp đối
với học sinh vi phạm.
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Đề nghị giáo viên chủ nhiệm tiếp tục chấn chỉnh, nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực
hiện việc mặc đồng phục của Nhà trường quy định.
3. Nộp học phí học kỳ I, năm học 2016-2017:
Thực hiện thông báo của Hiệu trưởng Nhà trường về việc nộp học phí học kỳ I, năm
học 2016-2017 đối với học sinh các lớp TCCN khóa 11, Phòng Đào tạo đề nghị giáo viên
chủ nhiệm tiếp tục triển khai cho học sinh về việc nộp học phí như sau:
a. Mức thu:
- Ngành kinh tế và Kinh doanh vận tải đường bộ: 2.859.380 đồng. Trong đó:
+ Học phí:
+ Bảo hiểm y tế:
+ Bảo hiểm tai nạn:

2.350.000 đồng
457.380 đồng
52.000 đồng

- Ngành kỹ thuật (các ngành Xây dựng và Bảo trì sữa chữa ô tô): 3.259.380. Trong đó:
+ Học phí:
+ Bảo hiểm y tế:
+ Bảo hiểm tai nạn:

2.350.000 đồng
457.380 đồng
52.000 đồng

b. Thời gian nộp học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/9/2016.
c. Địa điểm nộp: Phòng Tài chính - Kế toán (tầng 1, dãy nhà A)
II. CÁC NỘI DUNG KHÁC:
Trên đây là những nội dung chính Phòng Đào tạo phổ biến để học sinh thực hiện.
Ngoài những nội dung trên, đề nghị giáo viên chủ nhiệm cần đưa thêm một số nội dung cần
thiết để đảm bảo chất lượng buổi sinh hoạt lớp.
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