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THÔNG BÁO 
Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Công văn số 

16/SLĐTBXH-GDNN ngày 06/01/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm 

an ninh trật tự trong dịp lễ, tết năm 2022; Kế hoạch số 5062/KH-CAT-PTr 
ngày 29/12/2021 của Công an tỉnh về đảm bảo an ninh, trật tự cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường trong các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần năm 2022. 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần năm 2022 như sau: 

1. Về thời gian nghỉ Tết: Từ thứ Tư, ngày 26/01/2022 đến hết thứ Ba, 
ngày 08/02/2022 (từ ngày 24 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày Mùng 8 
tháng Giêng năm Nhâm Dần). 

2. Trong thời gian nghỉ Tết, các đơn vị tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 
13/KH-CĐYT ngày 10/01/2022 về bảo vệ an ninh, trật tự Trường Cao đẳng Y tế 

Tiền Giang trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 gắn với 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu cao tinh thần cảnh giác cách 

mạng, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, âm mưu và hành động phá 
hoại của các thế lực thù địch; tăng cường công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn về 

ANTT, phòng, chống cháy nổ… bảo vệ an toàn tài sản Nhà nước, tài sản của tập 
thể, cá nhân; phục vụ tốt yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Cán 

bộ, viên chức nhà trường đón Xuân, vui Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 
theo tinh thần “Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”. 

3. Sau thời gian nghỉ Tết (đến ngày 09/02/2022), lãnh đạo các đơn vị 
trong nhà trường tổ chức kiểm điểm việc thực hiện trực Tết của từng bộ phận, 
báo cáo về Phòng Tổ chức - Hành chính để tổng kết và báo cáo cơ quan chức 

năng theo quy định. 

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc theo tinh 

thần Công văn này./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Lãnh đạo các đơn vị; 
- Website, VPĐT; 
- Lưu: VT, TCHC. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 

 
Lê Minh Đức 
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