
THÔNG BÁO  
LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022  

 

Kính gửi:  Các Phòng, Khoa chuyên môn và Trung tâm 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 

245/VPCP-KGVX ngày 11/1/2022 về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 

2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

 

Phòng Tổ chức - Hành chính và Quản trị thông báo đến các phòng, khoa, trung 

tâm của nhà trường thực hiện lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, như sau: 

 

1. Thời gian nghỉ: Từ thứ 2, ngày 31/01/2022 đến hết thứ 6, ngày 

04/02/2022 (tức từ ngày 29 tháng chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 04 tháng 

giêng năm Nhâm Dần). 

2.Thời gian làm việc trở lại: Thứ 2 ngày 07/02/2022 (tức ngày 07 tháng giêng 

năm Nhâm Dần). 

3. Yêu cầu: 

 - Các phòng, khoa, trung tâm kiểm tra nơi làm việc, tắt các thiết bị điện, khóa 

cửa phòng làm việc trước khi nghỉ lễ. 

 - Thực hiện tốt các ca trực tết; tổ bảo vệ bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự 

an toàn phòng chống cháy nổ, cử người trực ban theo quy định. 

 - Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp nên cán bộ, công 

nhân viên chức nhà trường thực hiện tốt các quy định về công tác phòng chống dịch 

bệnh. 

 

Nơi nhận: 

- BGH: Chỉ đạo; 

- Các Phòng, Khoa, TT (T/h); 

- Lưu VT.  

T/L. HIỆU TRƯỞNG 

PHÒNG TC-HC-QT 

(Đã ký) 

 

  Lê Thành Công   
 

 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

TRƯỜNG CĐ KT-KT TÔ HIỆU HƯNG YÊN 

 

 

Số:      /TB-CĐTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   

                     

             Hưng Yên, ngày 26 tháng 01  năm 2022 


