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THÔNG BÁO 

Về việc trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Bộ môn. 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, 

lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trên địa bàn tỉnh;  

Công văn số 658/UBND- KGVX ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về việc 

thông báo nghỉ Tết Âm lịch và Lễ Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động;  

Công văn số 08/CV-CAP ngày 14/01/2022 của công an Phường Lộc Thọ về 

việc phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; 

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa thông báo đến toàn thể 

viên chức, lao động và học sinh sinh viên nhà trường một số nội dung liên quan 

đến công tác triển khai trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 như sau:  

1. Thời gian trực Tết:  

- Từ ngày 31/01/2022 (Thứ Hai) đến hết ngày 04/02/2022 (Thứ Sáu). 

2. Lịch trực Tết 3 cấp: 

- Đính kèm lịch trực Tết 3 cấp. 

3. Một số quy định trong công tác trực Tết: 

3.1. Đối với Bảo vệ: 

- Công khai các số điện thoại cần thiết tại Phòng trực bảo vệ: 

+ Cảnh sát 113. 

+ Công an Phường Lộc Thọ: 02583819494. 

   UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

            Số:           /TB-CĐYT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày   27   tháng  01  năm 2022 



2 

 

+ Lịch trực toàn trường có đính kèm số điện thoại. 

- Thực hiện đúng quy trình xử lý các tình huống ở các cấp độ khác nhau. 

Trong đó chú ý:  

+ Phòng chống cháy nổ. 

+ An ninh trật tự. 

+ Điện, nước. 

- Khi gặp các sự cố ngoài khả năng giải quyết, khẩn trương thông báo đến 

Công an Phường Lộc Thọ, Cảnh sát 113, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 114 đồng 

thời khẩn trường báo cáo đến cán bộ ca trực cấp phòng và các bộ phận có liên quan 

cụ thể như sau: 

+ Điện nước; phòng cháy, chữa cháy: báo cáo ThS. Huỳnh Thanh Hùng, Phụ 

trách Phòng Quản trị thiết bị, số điện thoại: 0388451073. 

+ An ninh trật tự: báo cáo ThS. Lưu Thị Thanh Thúy, Trưởng phòng Tổ 

chức – Hành chính, số điện thoại: 0918766756. 

- Luôn luôn đề cao cảnh giác các vấn đề an ninh trật tự, cảnh giác đề phòng 

trộm cắp và cháy nổ. Thường xuyên tuần tra trong khu vực trường, cụ thể: 

+ Ca trực ngày: tuần tra quanh trường ít nhất 1 lần/1 ca trực.  

+ Ca trực đêm: tuần tra quanh trường ít nhất 2 lần/1 ca trực.  

- Sau mỗi ca trực phải có nhận xét diễn biến tình hình ca trực vào sổ trực để 

bàn giao cho ca trực sau. 

3.2. Đối với cán bộ ca trực cấp phòng: 

- Mở điện thoại 24/24 trong suốt ca trực. 

- Khi bảo vệ ca trực gọi điện thoại báo cáo tình hình, cán bộ ca trực phải có 

mặt tại trường trong vòng 30 phút để xử lý. Nếu tình huống phức tạp, vượt thẩm 

quyền xử lý thì báo cáo Phó Hiệu trưởng phụ trách xin ý kiến chỉ đạo xử lý. 

- Đến trường kiểm tra đột xuất 1 lần/1 ca trực. 

- Chỉ đạo, phối hợp xử lý các tình huống khẩn cấp vượt khả năng của bảo vệ 

mà bảo vệ thông báo. 
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- Sau mỗi ca trực phải có nhận xét diễn biến tình hình ca trực vào sổ trực để 

bàn giao cho ca trực sau và báo cáo tình hình ca trực cho Phó Hiệu trưởng phụ 

trách qua điện thoại. 

3.3. Đối với lãnh đạo Nhà trường: 

- Mở điện thoại 24/24 trong suốt ca trực. 

- Tiếp nhận thông tin và chỉ đạo thực hiện khi có sự vụ xảy ra. 

- Trong trường hợp xảy ra tình huống phức tạp, phải có mặt tại trường trong 

vòng 30 phút để chỉ đạo, xử lý trực tiếp. 

3.4. Một số nội dung khác: 

- Đối với viên chức, lao động: Hạn chế đến trường trong suốt thời gian nghỉ 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Nếu VCLĐ lên trường để giải quyết công 

việc thì lãnh đạo đơn vị phải báo cáo Phòng Tổ chức – Hành chính theo dõi. 

- Đối với Học sinh, sinh viên: Không đến trường trong suốt thời gian nghỉ 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị phổ biến đến viên chức, lao 

động, học sinh, sinh viên và nghiêm túc thực hiện thông báo này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- Phòng PA83; 

- CA phường Lộc Thọ; 

- Các cá nhân trực Tết (VBĐT); 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hồ Tá Phương 
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LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022 
(Đính kèm Thông báo số:       /CĐYT-TCHC ngày 27/01/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.) 

------- 
 

1. Lịch trực cấp lãnh đạo: 

- Cán bộ trực: ThS. BS. Hồ Tá Phương, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. 

- Số điện thoại cá nhân: 0905234679. 

- Số điện thoại đường dây nóng: 0932032169. 

2. Lịch trực cấp phòng: 

 

Ngày/tháng/năm Cán bộ quản lý 

Thời gian 

Sáng Chiều 

Ngày 31/01/2022 

(Ngày 29 Âm lịch) 

 

Trương Thị Mỹ Phương 

Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính 

Số điện thoại: 0905033925 

7h00 -11h30  

Huỳnh Thanh Hùng 

Phụ trách phòng Quản trị Thiết bị 

Số điện thoại: 0388451073 

 13h30 -17h00 

Ngày 01/02/2021 

(Ngày mùng Một Âm lịch) 

 

Trương Thị Huệ 

Trưởng Khoa Điều dưỡng 

Số điện thoại: 0976470545 

 

7h00 -11h30  

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 
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Ngày 01/02/2021 

(Ngày mùng Một Âm lịch) 

 

Nguyễn Hữu Phước 

Trưởng Phòng Đào tạo 

Số điện thoại: 0947847657 
 13h30 -17h00 

Ngày 02/02/2021 

(Ngày mùng Hai  

Âm lịch) 

 

Lê Thị Minh Thư 

Phó Trưởng phòng Đào tạo 

Số điện thoại: 0985002426 

 

7h00 -11h30  

Trần Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính 

Số điện thoại: 0979830659 

 

 13h30 -17h00 

Ngày 03/02/2021 

(Ngày mùng Ba 

 Âm lịch) 

 

Phạm Đình Hải 

Phó Trưởng phòng Công tác HSSV 

Số điện thoại: 0905124969 

 

7h00 -11h30  

Nguyễn Thị Hương 

Trưởng Khoa Y học cơ sở 

Số điện thoại:  0978821121 

 

 13h30 -17h00 

Ngày 04/02/2021 

(Ngày mùng Bốn 

Âm lịch) 

 

Phạm Thị Như Ý 

Phó Trưởng NCKH-HTQT 

Số điện thoại: 0983870286 

 

7h00 -11h30  

Lưu Thị Thanh Thúy 

Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính 

Số điện thoại:0918766756 

 

 13h30 -17h00 
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3. Lịch trực bảo vệ: 

 

TT Họ và tên 

Thứ Hai  

31/01/2022 

Thứ 3 

01/02/2022 

Thứ 4 

02/02/2022 

Thứ 5 

03/02/2022 

Thứ 6 

04/02/2022 

6h00-

14h00 

14h00-

22h00 

22h00-

6h00 

6h00-

14h00 

14h00-

22h00 

22h00-

6h00 

6h00-

14h00 

14h00-

22h00 

22h00-

6h00 

6h00-

14h00 

14h00-

22h00 

22h00-

6h00 

6h00-

14h00 

14h00-

22h00 

22h00-

6h00 

1 
Đỗ Văn Vượng 
Năm sinh: 1972 

Sđt: 0382194068 
X         X   X   X         X 

2 

Vũ Khánh 

Phương 
Năm sinh: 1972 

Sđt: 0913429439 

  X   X         X   X   X     

3 
Trần Tuấn 

Năm sinh: 1959 

Sđt: 0935403694 

    X   X   X         X   X   

 

* Ghi chú: Số điện thoại Phòng bảo vệ 0258.3523625. 

 

  

 

 


		2022-01-28T06:40:32+0700
	Việt Nam
	Hồ Tá Phương<htphuong.bvlp@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-01-28T08:37:20+0700
	Việt Nam
	Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa<cdyt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-01-28T08:37:48+0700
	Việt Nam
	Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa<cdyt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-01-28T08:37:59+0700
	Việt Nam
	Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa<cdyt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




