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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 

VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 
 

 

Số:           /TB-CĐCNMT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc 

 

 
 

 Hà Nội, ngày   tháng 01 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 

 Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội thông báo 

thời gian nghỉ Tết Âm lịch Kỷ Hợi – Năm 2019 đối với CB-VC và Học sinh, Sinh 

viên như sau: 

I- THỜI GIAN NGHỈ TẾT 

1. Đối với học sinh, sinh viên: 

- Nghỉ từ thứ 2 ngày  28 /01/2019 (tức ngày 23 tháng chạp)  đến hết thứ 4 ngày 

13/02/2019 (tức mồng 9 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). 

- Thời gian đi học : Thứ 5 ngày 14/02/2019 (tức ngày 10/01/Âm lịch năm Kỷ Hợi) 

học chính thức theo thời khóa biểu của trường. 

2. Đối với Cán bộ-Viên chức 

- Giáo viên: Nghỉ từ thứ 2 ngày 28/01/2019 (tức ngày 23 tháng chạp)  đến hết thứ 4 

ngày 10/02/2019 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). 

- Cán bộ, nhân viên:  Nghỉ từ  thứ 7 ngày 02/02/2019 (tức từ ngày 28 tháng chạp) 

đến hết Chủ nhật ngày 10/02/2019 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). 

- Thứ 4 : 8h30 ngày 13/02/2019 (Tức ngày 09 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) Họp 

toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

II- MỘT SỐ QUY ĐỊNH 

Nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa, Trung tâm và các lớp học sinh thực hiện 

nghiêm túc các quy định của nhà trường, địa phương về việc tổ chức đón tết Nguyên 

đán Kỷ Hợi năm 2019: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không hút thuốc lá nơi 

công cộng, không tham gia vận chuyển tàng trữ, sử dụng pháo nổ, chấp hành nghiêm 

chỉnh luật ATGT và một số quy định cụ thể đối với các đơn vị như sau:   

1. Đối với các phòng, Khoa 

- Trước khi nghỉ tết, vệ sinh sạch sẽ khu làm việc của đơn vị mình. 

- Kiểm tra lại tài sản, niêm phong phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, xưởng thực 

hành, phòng máy bàn giao cho Đ/c Tuấn  01 chìa khóa trước khi về nghỉ tết. 

2. Đối với các Trung tâm 

-  Làm vệ sinh, chăm sóc cây trồng, vật nuôi bảo đảm trật tự an toàn khu vực Trung tâm. 

- Tích cực hưởng ứng tết trồng cây xuân Kỷ Hợi năm 2019 do Thành phố phát động. 
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 - Phân công lịch trực cho CBNV (Yêu cầu gửi lịch phân công trực tết trước ngày 

25/01/2019 cho Đ/c Thiệu – phòng TC-HC). 

3. Đối với phòng TC-Hành chính 

- Tổ chức tốt việc trực và bảo vệ cơ quan trong những ngày tết, phối hợp chặt chẽ với 

công an địa phương; Quận đội Thanh Xuân  để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm 

bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ. 

- Tổ chức lao động vệ sinh trước khi nghỉ tết nhằm giữ gìn khung cảnh sư phạm, 

trang trí khu vực trường sạch đẹp. 

- Xây dựng lịch trực cơ quan và trực bảo vệ trong những ngày tết. 

4. Đối với học sinh,sinh viên: 

- Thực hiện nghiêm túc những quy định trong dịp nghỉ tết và thời gian nghỉ. 

- Sau kỳ nghỉ tết khẩn trương ổn định nề nếp học tập bình thường. Thực hiện nghiêm 

túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn 

bán và sử dụng các loại pháo nổ. 

- Đẩy mạnh bài trừ tệ nạn xã hội, tuyệt đối không tham gia lĩnh vực cổ vũ cho việc 

đua xe, không hò hét, gây rối trật tự công cộng và gia đình, tránh xa các tệ nạn xã hội, 

tích cực phòng chống tai nạn thương tích, không xem sách báo phim ảnh ngoài luồng, 

không uống rượu, cờ bạc dưới mọi hình thức. 

- Tham gia giữ gìn trật tự, vệ sinh đường làng, ngõ phố và tích cực tham gia phong 

trào trồng và chăm sóc cây xanh ở địa phương và nơi cư trú. 

 Đề nghị các cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh của nhà trường nghiêm 

túc thực hiện những nội dung trên. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: TCHC. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Đức Khiêm 
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