UBND TỈNH HẬU GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG
Số: 73/TB-CĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 04 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v nghỉ hè, nghỉ phép năm học 2016-2017

Căn cứ vào Kế hoạch công tác năm học 2016-2017 của trường Cao đẳng
Cộng đồng Hậu Giang;
Căn cứ quy định nghỉ hè và nghỉ phép năm theo quy định của nhà nước.
Trường CĐCĐ Hậu Giang thông báo đến công chức, viên chức và học
sinh, sinh viên biết về việc nghỉ hè và nghỉ phép năm học 2016-2017 như sau:
1. Toàn thể giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên hệ chính quy được
nghỉ hè 01 tháng. Thời gian: (từ 15/7/2017 đến hết 14/8/2017).
2. Đối với viên chức được nhà trường phân công giảng dạy hoặc làm công
việc khác trong hè sẽ được bố trí nghỉ bù vào thời gian hợp lý.
3. Trường Mầm non thực hành xây dựng kế hoạch hè, bố trí cho giáo viên
và các cháu nghỉ hè theo quy định của Bộ GD&ĐT.
4. Đối với viên chức làm việc hành chính được nghỉ phép năm theo quy
định; đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng, tương đương và tổ chức đoàn thể thông
báo cho viên chức biết. Nhưng khi bố trí cho viên chức nghỉ phép năm phải
phân người trực để giải quyết công việc của đơn vị mình quản lý hoạt động bình
thường.
Lãnh đạo các đơn vị phổ biến cho công chức, viên chức và học sinh, sinh
viên của đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND Tỉnh HG (để b/c);
- Ban Giám hiệu;
- Các khoa, phòng chức năng;
- Lưu VT.
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