
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NỘI VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10 /TB-SNV  Lạng Sơn, ngày 18 tháng 01  năm 2012 
 

THÔNG BÁO 
Phân công trực Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 

 

Căn cứ Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 16/01/2011 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong 
và sau tết Nguyên đán Nhâm Thìn và văn bản số 34/UBND-TH ngày 
14/01/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quán triệt một số nội 
dung về công tác chỉ đạo trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 
2012; 

Sở Nội vụ Thông báo phân công lịch trực tết Nguyên đán Nhâm Thìn 
năm 2012 đối với cơ quan văn phòng sở như sau: 

 
1. Lịch trực (theo Phụ lục đính kèm) 
 
2. Nội dung ca trực 
 
Mỗi tổ, cá nhân được phân công  trực tết cơ quan cần thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 
2.1. Nghiêm chỉnh chấp hành thời gian trực cơ quan (đảm bảo 24/24 

giờ); 
2.2. Đảm bảo vệ sinh cơ quan sạch sẽ; bảo quản vật tư, thiết bị tài sản 

của cơ quan; Nếu xảy ra mất mát tài sản, cháy, nổ phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật; 

2.3. Bố trí tiếp khách, giải quyết các công việc trong phạm vi thẩm 
quyền của tổ, nếu có vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết phải báo ngay 
cho lãnh đạo phụ trách; 

2.4. Các tổ giao, nhận ca trực phải ghi chép đầy đủ diễn biến của ca trực 
và có bàn giao cụ thể (có ký giao, nhận ca trực); 

2.5. Số thứ tự số 01 của ca trực (thành viên in đậm tên) là tổ trưởng chịu 
trách nhiệm chung của ca trực. 

Căn cứ Thông báo này các cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai./. 
 

 
Nơi nhận: 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh; 
- LĐ sở; 
- Các phòng thuộc sở; 
- Ban TĐKT, CCVTLT; 
- Cá nhân liên quan; 
- Lưu: VT. 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Phùng Đức Tứ 
 


