
   UBND TỈNH BÌNH THUẬN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Số: 67/TB-TCĐN                              Bình Thuận, ngày 01 tháng 9 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 02/9/2021 

 
Thực hiện Công văn số 3263/UBND-NCKSTTHC ngày 31/8/2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Lễ 
02/9/2021; Phó Hiệu trưởng phụ trách có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Bộ phận bảo vệ thực hiện nghiêm túc việc trực bảo đảm an toàn trong dịp 
nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021.  

2. Giao phòng Hành chính-Quản trị phối hợp Ban Quản lý KTX&Bảo vệ và 
phòng Tổ chức-Tổng hợp thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động xử lý những 
vấn đề, vụ việc cấp bách, phát sinh và kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu theo dõi, chỉ 
đạo. 

 3. Trưởng các đơn vị thuộc trường quán triệt cho viên chức, người lao động, 
học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Thông báo số 64/TB-
TCĐN ngày 19/8/2021 về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021; các quy định pháp 
luật về đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và đặc biệt tuân thủ 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh, các địa phương và nhà trường. 

 4. Phân công trực của Ban Giám hiệu trường: 

 - Đồng chí Trần Thị Kim Chung- Phó Hiệu trưởng phụ trách, trực vào các 
ngày 02/9 và 04/9/2021. Số điện thoại: 0918022536. 

 - Đồng chí Nguyễn Hữu Ích- Phó Hiệu trưởng, trực vào các ngày 03/9 và 
05/9/2021. Số điện thoại: 0903697561./. 

   

Nơi nhận:            KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                             
- BCH Quân sự trường;   
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vị thuộc trường;       
- Mạng nội bộ;                                                                                      
- Lưu: VT, TCTH .                                    
                

                            Trần Thị Kim Chung    
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