
 
UBND TỈNH BÌNH THUẬN  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 
 

Số: 122/TCĐN-CTHSSV 

Về việc tạo điều kiện cho viên 
chức,  người lao động và học sinh, 
sinh viên đồng bào dân tộc Chăm 

Hồi giáo (Bàni) đón Tết 
Ramưwan. 

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

 
    Bình Thuận, ngày 24 tháng 5 năm 2016  

Kính gửi:  Các đơn vị thuộc Trường 
 
 

Thực hiện công văn số 1615/UBND-VXDL ngày 17/5/2016 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Về việc phối hợp tổ chức Tết Ramưwan của đồng bào dân tộc 
Chăm Hồi giáo (Bàni).  

Để tạo điều kiện cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên là 
đồng bào dân tộc Chăm Hồi giáo (Bàni) đang làm việc, học tập tại Trường 
đón Tết Ramưwan truyền thống, Trường thông báo đến các đơn vị trực thuộc 
được biết và phối hợp thực hiện các nội dung sau:  

1. Danh sách viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên là đồng 
bào dân tộc Chăm Hồi giáo (Bàni) đang làm việc, học tập tại Trường:  

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ CÔNG TÁC/HỌC TẬP 

I. VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1 Bá Trung Luân 03/12/1984 Khoa Kỹ thuật 

II. HỌC SINH 

1 Đồng Thị Mửng 19/02/1998 Lớp TC QTKRS K9B 

2 Thông Thị Mẫn 19/8/1999 Lớp TC QTKRS K9B 

3 Đồng Lý 15/3/1998 Lớp TC KTML&ĐHKK K9B 

4 Thông Minh Siêu 16/7/1999 Lớp TC KTML&ĐHKK K9B 

5 Dụng Văn Huy Khả 02/9/2000 Lớp TC KTML&ĐHKK K10B 

2. Thời gian nghỉ Tết Ramưwan của viên chức, người lao động và học 
sinh, sinh viên đồng bào dân tộc Chăm Hồi giáo (Bàni) là 03 ngày, từ 
ngày 06/6/2016 đến ngày 08/6/2016.  

3. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Ban Quản lý KTX&BV, Giáo 
viên chủ nhiệm các lớp có học sinh, sinh viên là đồng bào dân tộc Chăm 
Hồi giáo (Bàni) thông báo thời gian nghỉ và trở lại học tập đúng quy định.  



4. Các đơn vị thuộc Trường tạo điều kiện cho viên chức, người lao động 
và học sinh, sinh viên là đồng bào dân tộc Chăm Hồi giáo (Bàni) nghỉ đón 
Tết đúng thời gian quy định.  

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính giải quyết chế độ cho học sinh theo 
Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về 
việc Quy định chế độ cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại Trường Cao 
đẳng nghề Bình Thuận. 

6. Giao Trưởng ban Quản lý KTX&BV chủ trì, phối hợp Trưởng (Phó)  
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Phòng Công tác Học sinh - Sinh 
viên, Khoa Kỹ thuật, Giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức chúc Tết 
Ramưwan cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, thời gian vào 
lúc  16h30’ ngày 03/6/2016.  

7. Viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên là đồng bào dân 
tộc Chăm Hồi giáo (Bàni) nghỉ Tết Ramưwan và trở lại làm việc, học tập 
đúng thời gian quy định. Sau thời gian nghỉ, giáo viên  tổ chức dạy bù (nếu có) 
và học sinh, sinh viên chủ động bổ sung kiến thức. 

Trường đề nghị các đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện tốt các nội 
dung trên./. 

Nơi nhận:                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG 

             - Như trên;                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Hiệu trưởng (báo cáo);                                             
- Cô Hạnh - Phó hiệu trưởng (phối hợp); 
- Lưu: VT, CTHSSV.                
 
 

                                                                                                     Nguyễn Hữu Ích 
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