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(Thông báo số: 677 /TB-CĐCNCP)

Căn cứ Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội ngày 05 tháng 7 năm 1994, và các Luật
sửa đổi, bổ sung số 35/2002/QH10, số 74/2006 và số 84/2007/QH11 ngày 02 tháng 4 năm
2007;

Nhà trường thông báo cho cán bộ, viên chức, giáo viên và học sinh, sinh viên lịch nghỉ ngày
lễ Quốc khánh năm 2012 trùng vào ngày chủ nhật, ngày 2/9/2012. Nhà trường bố trí nghỉ bù
vào thứ 2, các đơn vi vị bố trí cho cán bộ viên chức và học sinh sinh viên nghỉ liên tục từ ngày
01/9 đến hết ngày 03/9/2012.

Đối với Giáo viên dạy các lớp liên kết đào tạo, sinh viên các hệ liên kết học tập thực hiện theo
kế hoạch đã thống nhất giữa hai trường.

Phòng Tổ chức Hành chính xây dựng kế hoạch trực, bảo vệ để cán bộ, viên chức làm nhiệm
vụ trong ngày nghỉ lễ.

Các Phòng, Khoa, Trung tâm triển khai làm vệ sinh nhà xưởng, máy móc thiết bị và mặt bằng
trong phạm vi đơn vị mình quản lý, sắp xếp gọn gàng vật tư, vật liệu… trước khi nghỉ lễ, kiểm
tra củng cố bảo đảm an ninh, an toàn trang thiết bị, tài sản được giao.

Lãnh đạo Nhà trường thông báo để các Phòng, Khoa, Trung tâm sắp xếp công việc và triển
khai cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong phạm vi quản lý biết thực hiện./.

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 8 năm 2012
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