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 Hoà Bình, ngày   23  tháng  11 năm 2020 

THÔNG BÁO 

V/v thực hiện Quy chế văn hóa công sở 

 

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hòa Bình. 

Thực hiện Biên bản Hội nghị giao ban ngày 23/11/2020 của trƣờng Cao 

đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình.  

 Thực hiện chủ trƣơng về việc đổi mới, không ngừng phát triển và nâng 

cao thƣơng hiệu của nhà trƣờng. Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình 

thông báo đến các đơn vị trực thuộc  về việc mặc trang phục, đeo thẻ khi làm 

việc, giảng dạy đối với CB, VC, NLĐ nhà trƣờng cụ thể nhƣ sau:  

1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trƣờng đeo thẻ viên chức 

hoặc bảng tên trong thời gian làm việc, giảng dạy. Các trƣờng hợp thẻ viên 

chức cần sửa chữa hoặc thay thế đề nghị báo lại phòng TC-HC (đ/c Nguyễn 

Hồng Quân) để làm lại. 

2. Thực hiện việc mặc đồng phục của nhà trƣờng vào thứ 2 và thứ 6 hàng 

tuần (đối với nam: áo xanh, quần âu; đối với nữ: áo xanh, chân váy đen).   

Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/11/2020 

Trên đây là thông báo của nhà trƣờng về việc đeo thẻ viên chức và mặc 

đồng phục khi làm việc, giảng dạy đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên. Nhà 

trƣờng yêu cầu các  đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung trên đến toàn thể 

cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị mình nghiêm túc thực hiện./. 

 

   Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG                                         

- HT, PHT;                                                                            

- Nhƣ đề gửi; 

- Website trƣờng; 

- Lƣu: VT, TC-HC(Đ12).                    

                              

                                                                                       

                                                                                 Nguyễn Anh Tôn 
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