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       Khánh Hòa, ngày      tháng  02  năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO  
Về việc vận động tham gia Cuộc thi ảnh “Check in Nha Trang, Khánh Hòa” 

trên Trang fanpage Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa năm 2022 
 
 

 

Kính gửi:  

      - Phòng, Khoa, Bộ môn; 

      - Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; 

      - Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 690/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa về tổ chức Cuộc thi ảnh “Check in Nha Trang, Khánh Hòa” trên Trang 

fanpage Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa năm 2022; Trường Cao đẳng Y tế Khánh 

Hòa thông báo và vận động viên chức; người lao động; học sinh, sinh viên nhà trường 

tham gia Cuộc thi ảnh “Check in Nha Trang, Khánh Hòa” trên Trang fanpage Cổng 

thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa năm 2022 theo Kế hoạch số 690/KH-UBND ngày 

20/01/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Thể lệ Cuộc thi của Ban Tổ chức. 

- Thời gian gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức: từ tháng 01 đến hết ngày 

30/9/2022. 

- Tổng kết, trao giải Cuộc thi: dự kiến tổ chức trong tháng 11/2022. 

Đính kèm Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi. 

Đề nghị các Phòng, Khoa, Bộ môn, các đoàn thể nhà trường triển khai phổ biến và 

vận động cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tham gia Cuộc thi 

ảnh “Check in Nha Trang, Khánh Hòa” trên Trang fanpage Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Khánh Hòa năm 2022. 

Nhà trường thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:         KT.HIỆU TRƯỞNG        

- Như trên (VBĐT);                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu (VBĐT); 
- Lưu: VT, P.TCHC. 

 

 

 

                Hồ Tá Phương 


		2022-02-14T04:46:01+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
	2022-02-14T07:29:42+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
	2022-02-14T07:29:48+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
	2022-02-14T07:29:56+0700
	Việt Nam
	Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa<cdyt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




