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Bình Thuận, ngày 03 tháng 4 năm 2017 

 
THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 
  và Ngày Quốc tế Lao động 01/5. 

 
Căn cứ Điều 115 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 của Nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông báo số 360/TB-UBND ngày 08/12/2016 của 
UBND tỉnh về việc nghỉ lễ, tết năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh; tiến độ đào tạo năm học 2016-2017 của Trường 
Cao đẳng nghề Bình Thuận; 

Trường thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học 
sinh, sinh viên thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và 
Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2017 như sau: 

1. Đối tượng nghỉ lễ  

Tất cả công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên toàn 
Trường (trừ lực lượng bảo vệ phải thực hiện nhiệm vụ trực). 

2. Thời gian nghỉ lễ và thời gian Trường hoạt động lại 

a. Thời gian nghỉ lễ 

- Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 Âm lịch): Ngày 06/4/2017 (Thứ năm).  

- Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 từ ngày 30/04/2017 
(Chủ nhật) đến hết ngày 02/5/2017 (Thứ ba). 

b.Thời gian Trường hoạt động lại 

- Ngày 07/4/2017 (Thứ Sáu) toàn Trường hoạt động bình thường. (Sau Lễ 
Giỗ Tổ Hùng Vương). 

- Ngày 03/5/2017 (Thứ Tư) toàn Trường hoạt động bình thường. (Sau Lễ 
Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 01/5). 

 3. Để thực hiện tốt việc nghỉ trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến 
thắng 30/4 và Quốc tế Lao động  01/5, Trường yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các 
công việc như sau: 
 - Trước khi nghỉ lễ, phải tiến hành kiểm tra tất cả các trang thiết bị điện, 
nước đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng, chống cháy nổ. 

 - Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an 
ninh trật tự và thường xuyên kiểm tra hiện trạng tất cả các phòng làm việc, nhà 
nghỉ giáo viên, kho vật tư, phòng học chuyên môn, xưởng thực hành. Tăng cường 
công tác quản lý và nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên ở lại ký túc xá; nhất là 
học sinh dân tộc thiểu số sau khi nghỉ lễ trở lại Trường học tập để báo cáo Ban 
Giám hiệu vào ngày 21/4/2017 và ngày 03/5/2017. 



           - Phòng Tổ chức-Tổng hợp tham mưu việc phân công viên chức, người lao 
động trực bảo vệ cao điểm sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch của Ban chỉ huy quân 
sự thành phố Phan Thiết. 

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

 - Các đơn vị thuộc Trường trước khi nghỉ lễ phải triển khai việc vệ sinh, 
kiểm tra tất cả các thiết bị sử dụng điện, nước, các chất dễ cháy, đảm bảo an toàn 
phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc, phòng học chuyên môn, xưởng thực hành, 
kho vật tư. Tiến hành niêm phong ngay sau khi kết thúc ngày làm việc và gửi chìa 
khóa tại cổng bảo vệ. Riêng các khoa chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch 
dạy bù gửi phòng Đào tạo trước ngày 21/4/2017, đồng thời thông báo cho học 
sinh, sinh viên được biết về thời gian nghỉ lễ và học tập sau kỳ nghỉ.   

- Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên phối hợp với Ban Quản lý Ký túc xá 
và Bảo vệ xây dựng phương án quản lý học sinh, sinh viên đăng ký ở lại Trường 
trong thời gian nghỉ lễ. 

 - 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 24/4/2017 để tổng hợp trình 
Ban Giám hiệu và chuyển Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ theo dõi. 

4. Công chức, viên chức, người lao động thực hiện treo cờ Tổ quốc tại hộ 
gia đình từ ngày 30/4/2017 đến hết ngày 01/5/2017. 

 Trân trọng thông báo./.   

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu   
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Trang thông tin điện tử của Trường; 
- Lưu: VT, HCQT. 

                      KT. HIỆU TRƯỞNG 
                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

                       
                       Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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