
UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-CĐYT 
      Khánh Hòa, ngày     tháng        năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc treo cờ Tổ Quốc và nghỉ Lễ nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương,  

kỷ niệm 47 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 – 30/4/2022)  

và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022 

---------- 

 

Kính gửi: Các phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường. 

 
Thực hiện Thông báo số 140/TB-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc treo cờ Tổ Quốc và nghỉ Lễ nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 

kỷ niệm 47 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 – 30/4/2022) và Ngày Quốc tế Lao 

động 01/5 năm 2022, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đề nghị các Phòng, Khoa, 

Bộ môn thực hiện tốt một số nội dung sau đây: 

1. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 

1.1. Việc nghỉ lễ:  

- Đối với giảng viên: được nghỉ liên tục 02 ngày, từ ngày 10/4/2022 đến hết 

ngày 11/4/2022 (nghỉ bù cho Chủ Nhật ngày 10/4/2022 – tức là ngày Mùng 10 tháng 

3 năm Nhâm Dần trùng vào ngày nghỉ hàng tuần). 

- Đối với viên chức, người lao động làm việc 40 giờ/tuần: được nghỉ liên tục 

03 ngày, từ ngày 09/4/2022 đến hết ngày 11/4/2022 (nghỉ bù cho Chủ Nhật ngày 

10/4/2022 – tức là ngày Mùng 10 tháng 3 năm Nhâm Dần trùng vào ngày nghỉ hàng 

tuần). 

1.2. Việc treo cờ Tổ quốc: 

Nhà trường treo cờ Tổ quốc trong ngày 10/4/2022 (tức Mùng 10 tháng 3 năm 

Nhâm Dần). 

2. Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế Lao động 

2.1. Việc nghỉ lễ:  

- Đối với giảng viên: được nghỉ liên tục 03 ngày từ ngày 30/4/2022 đến hết 

ngày 02/5/2022 (nghỉ bù Chủ Nhật ngày 01/5/2022 trùng vào ngày nghỉ hàng tuần). 



- Đối với viên chức, người lao động làm việc 40 giờ/tuần: được nghỉ liên tục 

04 ngày, từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022 (nghỉ bù cho Thứ Bảy ngày 

30/4/2022 và Chủ Nhật ngày 01/5/2022 trùng vào ngày nghỉ hàng tuần). 

1.2. Việc treo cờ Tổ quốc: 

Nhà trường treo cờ Tổ quốc trong 02 ngày 30/4/2022 và 01/5/2022. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện treo cờ Tổ quốc theo quy định. 

- Các Phòng, Khoa, Bộ môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện 

các nội dung như sau: Tổ chức vệ sinh, kiểm tra, niêm phong các phòng làm việc, 

phòng học, nhất là các phòng thiết bị, thư viện, phòng chứa hồ sơ, tài liệu; có phương 

án phòng cháy, chữa cháy và bố trí người trực 24/24 giờ. 

- Trước và sau thời gian nghỉ Lễ, các Phòng, Khoa, Bộ môn trong toàn trường 

phải duy trì chế độ công tác cũng như nề nếp dạy - học đảm bảo theo đúng chương 

trình của Bộ, Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 của nhà trường. Các 

Phòng, Khoa, Bộ môn theo dõi, quản lý chặt chẽ việc thực hiện nghỉ Lễ của các cá 

nhân thuộc phạm vi quản lý. 

Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa, Bộ môn nghiêm túc 

triển khai và thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- Lưu VT, TC-HC. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
Hồ Tá Phương 
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