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THÔNG BÁO 

Về việc ngày nghỉ dịp Tết dương lịch 2022 

 
 

Căn cứ Điều 111,112 - Bộ Luật lao động năm 2019. 

Trƣờng Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội thông 

báo các phòng, khoa thực hiện ngày nghỉ vào dịp Tết dƣơng lịch nhƣ sau: 

1. Thời gian nghỉ Tết: 

- Ngày mồng 1 Tết dƣơng lịch 2022 vào ngày Thứ 7 nên cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh đƣợc nghỉ bù ngày Thứ 2 mồng 3 Tết dƣơng lịch. Thời gian nghỉ Tết 

dƣơng lịch 2022 từ ngày 01/01/2022 đến ngày 03/01/2022 (03 ngày liên tục). 

- Ngày thứ Ba 04/01/2022 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh quay trở lại 

làm việc và học tập bình thƣờng theo lịch của Nhà trƣờng. 

2. Nhà trường yêu cầu các phòng/khoa, học sinh các lớp: 

- Phòng TCHC thực hiện nghiêm túc lịch trực các ngày nghỉ Tết và tăng cƣờng 

kiểm tra an ninh, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn khu vực làm việc, học tập. 

- Thực hiện nghiêm túc các biệm pháp phòng chống dịch Covid-19 theo thông 

điệp “5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) của 

Bộ Y tế. 

Đề nghị Trƣởng các bộ phận trực thuộc Nhà trƣờng thông báo tới toàn thể viên 

chức, ngƣời lao động trong Phòng/Khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo tới 

học sinh nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH Hà Nội (để báo cáo) 

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo) 

- Các phòng, khoa (để thực hiện) 

- Lƣu: TCHC, VT. 
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           Nguyễn Xuân Hùng 
 

 


