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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-UBND 

 

Tân Thành, ngày      tháng 7 năm 2021 
 

 
THÔNG BÁO 

V/v thực hiện công việc của cán bộ, công nhân viên chức,  

người lao động xã Tân Thành trong thời gian thực hiện biện pháp  

cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020  

của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.  

 
 

Căn cứ Công văn số 2381/UBND-KGVX ngày 16/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài 

và huyện Đồng Phú; 

Chủ tịch UBND xã Tân Thành thông báo đến toàn thể cán bộ, công nhân viên 

chức, người lao động xã thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ như sau:  

1. Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động xã Tân Thành phải 

gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và 

nhân dân chấp hành nghiêm các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, 

theo chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là trong thời gian thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. Thời gian thực hiện: 15 ngày, kể từ 12 giờ 00 phút, ngày 17/7/2021. 

2. UBND xã phân công lãnh đạo và công chức trực luân phiên để giải quyết 

công việc hàng ngày tại cơ quan, cụ thể: 01 đồng chí Lãnh đạo UBND xã và 01 

đồng chí phụ trách tại Bộ phận “1 cửa” xã (có lịch phân công gửi kèm).  

Các công chức, nhân viên còn lại không trực tại cơ quan thì tập trung sử dụng 

công nghệ thông tin làm việc tại nhà và trình lãnh đạo UBND xã duyệt, ký văn bản 

trên hệ thống Văn phòng điện tử VNPT-iOffice, trừ trường hợp thật sự cần thiết, cấp 

bách mới đến cơ quan hoặc yêu cầu nhiệm vụ được lãnh đạo UBND xã triệu tập. 

3. Giao: Phó Chủ tịch UBND xã-Bùi Đình Thắng-Tổ trưởng Tổ kiểm tra liên 

ngành hoạt động văn hóa, y tế và phòng, chống tệ nạn xã hội xã Tân Thành (theo 

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Chủ tịch UBND xã) và Trưởng 

Công an xã-Bùi Xuân Đông-Tổ phó thường trực Tổ công tác tuần tra xử lý vi phạm 

hành chính và tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã 

Tân Thành (theo Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Chủ tịch 

UBND xã) có trách nhiệm phối hợp tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm hành chính và 

tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Tân Thành trong thời 
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gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã, Tổ vận 

động tuyên truyền, vận động Covid-19 xã tăng cường công tác nắm địa bàn được 

phân công phụ trách, tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh, cá nhân thực 

hiện nghiêm quy định của pháp luật trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Chủ tịch UBND xã đề nghị cán bộ, công nhân viên chức, người lao động xã 

Tân Thành khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:                                                            CHỦ TỊCH 
-Đảng uỷ, HĐND xã;                                                                                           

-CT các PCT UBND xã; 

-Toàn thể CB, CNVC-NLĐ xã; 

-Chi bộ, BQL các ấp; 

-Lưu: VT.                                                     
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LỊCH TRỰC LÀM VIỆC TẠI TRỤ SỞ 

Của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động xã Tân Thành  

trong thời gian thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội theo  

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ  

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày         /7/2021 của UBND xã)  

 

Thời gian thực hiện: 15 ngày, kể từ 12 giờ 00 phút, ngày 17/7/2021 
 

Số 

ca trực 

Họ và Tên 

Cán bộ trực 

Nhiệm vụ 

trực 
Thời gian trực 

01 

Đặng Tấn Lộc Lãnh đạo 
Ngày 19/7/2021 

 
Lý Thị Hồng Vinh Nhân viên 

Phạm Thị Tươi Nhân viên 

02 

Bùi Đình Thắng Lãnh đạo 
Ngày 20/7/2021 

 
Trương Thị Kim Ngân Nhân viên 

Nông Thị Hồng Hạnh Nhân viên 

03 

Bùi Đình Thắng Lãnh đạo 
Ngày 21/7/2021 

 
Lý Thị Hồng Vinh Nhân viên 

Bùi Nhật Thành Nhân viên 

04 

Đặng Tấn Lộc Lãnh đạo 
Ngày 22/7/2021 

 
Trương Thị Kim Ngân Nhân viên 

Trương Mạnh Đức  Nhân viên 

05 

Bùi Đình Thắng Lãnh đạo 

Ngày 23/7/2021 Lý Thị Hồng Vinh Nhân viên 

Phạm Thị Tươi Nhân viên 

06 

Bùi Đình Thắng Lãnh đạo 
Ngày 26/7/2021 

 
Trương Thị Kim Ngân Nhân viên 

Trương Mạnh Đức Nhân viên 

07 

Đặng Tấn Lộc Lãnh đạo 

Ngày 27/7/2021 Lý Thị Hồng Vinh Nhân viên 

Phạm Thị Tươi Nhân viên 

08 

Bùi Đình Thắng Lãnh đạo 

Ngày 28/7/2021 Trương Thị Kim Ngân Nhân viên 

Nông Thị Hồng Hạnh Nhân viên 

09 

Đặng Tấn Lộc Lãnh đạo 

Ngày 29/7/2021 Lý Thị Hồng Vinh Nhân viên 

Bùi Nhật Thành Nhân viên  

10 

Bùi Đình Thắng Lãnh đạo 

Ngày 30/7/2021 Lý Thị Hồng Vinh Nhân viên 

Trương Mạnh Đức Nhân viên  
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