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THÔNG BÁO 
Phân công trực cao điểm 30/4 và 01/5 

------- 

Thực hiện Kế hoạch số 278/KH-BCH ngày 12/4/2019 của Ban Chỉ huy 

Quân sự thị xã về kiểm tra sẵn sàng chiến đầu bảo vệ an toàn cao điểm Ngày Giỗ 

tổ Hùng Vương, kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng Quê hương Bình Thuận (19/4), 

giải phóng Miền Nam (30/4), Quốc tế Lao động (01/5) và kỷ niệm 65 năm ngày 

chiến thắng Điện Biên Phủ (cao điểm II/2019); để đảm bảo an toàn cơ quan trong 

trong thời gian nghỉ Lễ. Thường trực Thị ủy thông báo phân công trực cơ quan cụ 

thể như sau: 

I. CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TRỰC 

1. Đối với bảo vệ cơ quan (Đ/c Năm+ Đ/c Dương) 

- Ghi chép vào sổ trực diễn biến tình hình an ninh trật tự tại cơ quan (ai đến, 

thời gian đến, các sự việc bất thường trong cơ quan ...). 

- Chịu trách nhiệm chính về các điều kiện bảo vệ cơ quan (đèn bảo vệ, khóa 

cổng, cửa phòng trực, phòng tiếp khách...); chủ động phòng, chống tình hình trộm 

cắp, đột nhập nhất là vào thời điểm giao ca trực (17 giờ hàng ngày). 

2. Đối với người tham gia trực 

- Tham gia tuần tra xung quanh cơ quan, phòng, chống trộm cắp, đột nhập, 

cháy nổ ... bảo đảm an toàn tuyệt đối các phòng làm việc và khuôn viên cơ quan. 

- Sau mỗi ca trực ghi ý kiến nhận xét, ký tên và bàn giao sổ trực cho ca trực 

tiếp theo (giao trực tiếp cho bảo vệ, bảo vệ có trách nhiệm giao lại sổ trực cho ca 

kế tiếp). 

- Khi có sự việc xảy ra liên quan đến an toàn cơ quan, điện báo ngay cho các 

số máy:  

+ 0252.3870.113 (Công an thị xã); 

 + 0252.3870.194 (Thị đội); 

Đồng thời điện báo cho đồng chí Bí thư Thị ủy, số điện thoại: 0913739979; 

đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, số điện thoại: 0913.825.687; đồng chí 

Chánh Văn phòng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Khối Đảng - Mặt trận các 

đoàn thể, số điện thoại: 0396752919. 

II. THỜI GIAN, CHẾ ĐỘ, PHÂN CÔNG TRỰC 
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1. Thời gian trực 

- Buổi sáng:   từ 07 giờ đến 12 giờ 

- Buổi chiều:  từ 12 giờ đến 17 giờ 

- Buổi tối:  từ 17 giờ đến 07 giờ sáng hôm sau 

2. Chế độ bồi dưỡng trực Tết: Theo quy định.  

3. Phân công trực 

Thứ Ngày 

Phân công 

Sáng Chiều Tối 
Lãnh đạo 

(Phụ trách) 

Bảy 27/4/2019 
Đ/c Hà 

Đ/c Thư 

Đ/c Trâm 

Đ/c Phương (VP) 

Đ/c Tuấn Anh 

Đ/c Tuấn 

Đ/c Muộn 

Đ/c Hải 

Chủ 

nhật 
28/4/2019 

Đ/c Nga (DV) 

Đ/c Viên 

Đ/c Nga (DV) 

Đ/c Viên 

Đ/c Quang (VP) 

Đ/c Nguyên 

Đ/c Muộn 

Đ/c Hải 

Hai 29/4/2019 

Đ/c Tài  

Đ/c Năm  

Đ/c Trinh 

Đ/c Tài 

Đ/c Dương 

Đ/c Trinh 

Đ/c Cảnh 

Đ/c Dũng 

Đ/c Dương 

Đ/c Tin  

Đ/c Vân 

Ba 30/4/2019 

Đ/c Năm  

Đ/c Bình  

Đ/c Vương 

Đ/c Năm 

Đ/c Bình  

Đ/c Vương 

Đ/c Hưng 

Đ/c Tuấn 

Đ/c Năm 

Đ/c Nam 

Đ/c Tin  

Đ/c Vân 

Tư 01/5/2019 

Đ/c Thơ 

Đ/c Quang (VP) 

Đ/c Dương 

Đ/c Châu (VP) 

Đ/c Nga (VP) 

Đ/c Dương 

Đ/c Tuấn Anh 

Đ/c Dương 

Đ/c Thư 

Đ/c Vân 

  Lưu ý  

   1. Các đồng chí lãnh đạo (phụ trách) không tham gia trực tiếp trực nhưng 

phải bảo đảm điện thoại cá nhân luôn được liên lạc thông suốt và có mặt kịp thời 

để chỉ đạo, xử lý khi có tình huống phức tạp xảy ra.  

  2. Đề nghị các đồng chí trưởng các ban, Chánh Văn phòng Thị ủy phân 

công, nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện chế độ trực nghiêm túc, đảm bảo đúng 

thời gian quy định. 

  3. Ca trực yêu cầu các đồng chí được phân công trực đảm bảo đúng thời gian 

theo yêu cầu trên. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thị ủy (b/c), 

- Trưởng các ban Thị ủy, 

- Các đ/c tham gia trực, 

- Công an, Thị đội, 

- Đ/c Bửu, 

- Kế toán Thị ủy, 

- Lưu VPTU. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
  

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Vân 
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