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THÔNG BÁO 

Kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán-Mậu Tuất năm 2018 
 

Căn cứ Điều 115 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 của Nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2017-2018. 

Nay, Trường thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, 
sinh viên thời gian nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm 2018 như sau: 

I. THỜI GIAN NGHỈ TẾT 

1. Tết Dương lịch năm 2018: Nghỉ 01 ngày, ngày 01/01/2018 (thứ Hai); 
ngày 02/01/2018 toàn thể công chức, viên chức, người lao  động và  học sinh, sinh 
viên trở lại công tác, học tập. 

2. Tết Nguyên đán- Mậu Tuất năm 2018 

2.1. Đối với giáo viên và học sinh, sinh viên: Nghỉ từ ngày 05/02/2018 đến 
hết ngày 25/02/2018; ngày 26/02/2018 (nhằm ngày 11 tháng Giêng Âm lịch năm 
2018) tất cả giáo viên và học sinh, sinh viên thực hiện giảng dạy, học tập theo thời 
khóa biểu. 

2.2. Đối với viên chức, người lao động các phòng, ban, trung tâm: Nghỉ 07 
ngày, từ ngày 14/02/2017 đến hết ngày 20/02/2018 (tức từ 29 tháng Chạp năm  
Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất). 

3. Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/02/2018 (nhằm ngày mùng 8 Âm lịch) 
viên chức và người lao động toàn Trường họp mặt đầu năm tại Hội trường;  
Trưởng các đơn vị triển khai công tác sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 

 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Để thực hiện tốt việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán- Mậu Tuất 
năm 2018, Trường đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các công việc như sau: 

 1. Tết Dương lịch 2018 

 - Do thời gian nghỉ Tết Dương lịch liền kề các ngày nghỉ cố định Thứ bảy, 
Chủ nhật nên trước khi nghỉ, các đơn vị phải thực hiện niêm phong phòng làm 
việc, kho vật tư, phòng học chuyên môn, xưởng thực hành, kiểm tra kỹ an toàn 
điện, nước và phòng, chống cháy nổ, thời gian hoàn tất trước 17h30 ngày 
29/12/2017. Đồng thời xây dựng kế hoạch dạy bù cho ngày 01/01/2018 gửi Phòng 
Đào tạo trước ngày 26/12/2017. 

 - Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ tăng cường công tác an ninh trật tự tại ký 
túc xá; kiểm tra việc thực hiện niêm phong của các đơn vị thuộc Trường; lập danh 



2 
 

sách học sinh, sinh viên ở lại KTX và cử người trực tại KTX trong thời gian nghỉ 
Tết. 

 - Tổ Bảo vệ và đội PCCC phối hợp với Trung đội Tự vệ tổ chức trực đảm 
bảo an toàn phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự trong Trường (ngày 
01/01/2018) 

 - Phòng Hành chính-Quản trị triển khai việc treo cờ, chạy bảng điện tử các 
nội dung tuyên truyền theo quy định. 

 - Những trường hợp cá nhân làm việc trong ngày nghỉ, đơn vị phải đăng ký 
danh sách với Phòng Hành chính-Quản trị trước ngày 28/12/2017 để tổng hợp 
trình Ban Giám hiệu và chuyển Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ theo dõi. 

 2. Tết Nguyên đán- Mậu Tuất 

 2.1. Phòng Tài vụ 

- Chuẩn bị kinh phí chi tiền tàu xe cho các em học sinh dân tộc được hưởng 
theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 12/08/2014. 

- Tham mưu giải quyết các chế độ công chức, viên chức, người lao động 
theo quy định. 

 2.2. Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ  

- Triển khai cho học sinh, sinh viên dọn vệ sinh phòng ở và khuôn viên ký 
túc xá; kiểm tra việc tắt thiết bị điện, nước, niêm phong phòng ở; 

- Tuần tra, kiểm soát các phòng làm việc, xưởng thực hành và các khu vực 
khác trong khuôn viên Trường; 

- Phối hợp với Phòng Tài vụ trong việc sắp xếp phương tiện đi lại cho học 
sinh dân tộc nội trú; xây dựng phương án quản lý và tổ chức đón Tết vui vẻ, chu 
đáo, an toàn cho học sinh, sinh viên đăng ký ở lại tại ký túc xá không về quê ăn 
Tết. 

 2.3. Phòng Tổ chức-Tổng hợp 

- Xây dựng Kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cao điểm và trực Tết 
Nguyên đán- Mậu Tuất (bố trí viên chức, người lao động còn trong độ tuổi tự vệ và 
lực lượng tự vệ) tham gia trực từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018; lịch 
trực phải trình BGH duyệt trước ngày 01/02/2018.  

2.4. Phòng Hành chính-Quản trị 

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện liên quan đến việc tổ chức đón Tết an toàn 
và tiết kiệm. 

- Tham mưu báo cáo tình hình tổ chức Tết gửi UBND tỉnh theo quy định. 

2.5. Phòng Công tác Học sinh-sinh viên 

 - Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án quản lý và tổ chức cho học sinh, 
sinh viên đăng ký ở lại tại ký túc xá không về quê ăn Tết đón Tết vui vẻ, chu đáo, 
an toàn. 

 - Phối hợp Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch vệ sinh cảnh quan và các 
phòng học, giảng đường trình BGH phê duyệt trước ngày 15/01/2018. 
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 2.6. Các đơn vị thuộc Trường trước khi nghỉ Tết phải triển khai vệ sinh, 
kiểm tra kỹ an toàn phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc, phòng học chuyên môn, 
xưởng thực hành, kho vật tư và điện, nước, các chất dễ cháy nổ,…tiến hành niêm 
phong, tất cả gửi chìa khóa tại cổng bảo vệ, trong đó: 

- Các khoa chậm nhất 17h30 ngày 02/02/2018. 

- Các phòng, ban, trung tâm chậm nhất 17h ngày 12/02/2018. 

- Ngày 13/02/2018, Phòng Hành chính-Quản trị phối hợp với Ban Quản lý 
Ký túc xá và Bảo vệ và Phòng Công tác Học sinh-sinh viên kiểm tra việc thực hiện 
công tác bảo đảm an toàn về PCCC và vệ sinh trong toàn trường trước khi nghỉ 
tết./. 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (báo cáo);  
- Các PHT  (phối hợp);   
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Trang thông tin điện tử của Trường; 
- Lưu: VT, HCQT (Châu). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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