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THÔNG BÁO 

Về việc phân công lịch trực cơ quan dịp nghĩ Lễ  

Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5/2019  

 
 

 Thực hiện Công diện số 06/CĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND huyện 

Kỳ Anh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 

nghĩ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5/2019 và công văn số 447/ UBND –VP ngày 

23/4/2019 của UBND huyện Kỳ Anh về việc tổ chức trực và báo cáo trong dịp 

nghĩ Lễ chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5/2019;  

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, kịp thời chủ động ứng phó với 

diễn biến bất thường và các tình huống về an ninh trật tự xẩy ra trên địa bàn xã. 

UBND xã thông báo phân công lịch trực từ ngày 27/4 đến hết ngày 01/5/2019 như 

sau: 

1. Lịch trực tại cơ quan UBND xã 

Ngày trực Lãnh đạo trực chỉ huy 
Các Đồng chí Cán bộ, công chức tham gia 

trực 

27/4/2019 

Thứ bảy 

Đ/c Phạm Văn Tịnh 

Chủ tịch UBND xã 

0374156678 

Đ/c Võ Văn Nghĩa- Chủ tịch Hội Nông dân 

Đ/c Trần Văn Cương – CHT quân sự 

28/4/2019 

Chủ nhật 

Đ/c Võ Sỹ Duyệt 

Bí thư Đảng ủy 

0982740344 

Đ/cTrần Văn Quỳnh- Địa chính – xây dựng 

Đ/c Trương Thị Kim Phượng – Chủ tịch HPN 

29/4/2019 

Thứ hai 

Đ/c Trần Duệ Tôn 

Phó Chủ tịch HĐND xã 

0395784600 

Đ/c Nguyễn Văn Thanh – Địa chính – xây dựng 

Đ/c Lê Hữu Long – Tư pháp  

Đ/c Phạm Thị Minh Thỏa; Văn hóa- TT 

30/4/2019 

Thứ ba 

Đ/c Nguyễn Văn Bình 

Phó bí thư Đảng ủy 

0988505363 

Đ/c Nguyễn Xuân Đuệ - Văn hóa TT 

Đ/c nguyễn Thị Vân – Chủ tịch Hội LHPN 

01/5/2019 

Thứ tư 

Nguyễn Đức Thuận 

Phó chủ tịch UBND 

0982724927 

Đ/c Trần Thị Thanh Ngân – Văn phòng UBND 

Đ/c Kiều Anh Tuấn –kế toán 

Đ/c Nguyễn Thăng Long – Trưởng Công An 

 

2. Một số quy định 

 Trong thời gian trực, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, chỉ đạo xử lý 

kịp thời các tình huống xẩy ra và báo cáo Thường trực  Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

xã biết để chỉ đạo thực hiện. Kết thúc ca trực ghi chép đầy đủ các thông tin vào sổ 

trực và ký bàn giao cho ca trực tiếp theo. 



 Thời gian trực 24/24 giờ, từ 7 giờ 00 phút, sáng ngày trực (theo phân công 

trên) đến 7 giờ 00 phút sáng ngày kế tiếp (ngày hôm sau). Riêng nhân viên bảo vệ 

cơ quan thường xuyên phải có mặt tại cơ quan để thực hiện nhiệm vụ. 

 Đối với ban công an,quân sự chuẩn bị lực lượng sẵn sàng để huy động kịp 

thời khi có lệnh. 

UBND xã thông báo để các ban, ngành, các cá nhân liên quan biết, liên hệ 

và phối hợp tổ chức thực hiện./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
-TT Đảng ủy, HĐND; 

- Các ban, ngành UBND xã; 

- Lưu VP. 

 

 

 

 Phạm Văn Tịnh 
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