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THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ tết và phân công trực, báo cáo  

dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

 
                 

Thực hiện Thông báo số 33/TB-UBND tỉnh ngày 18/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 

đối với cán bô,̣ công chức, viên chức và người lao đôṇg; Công văn số 91/UBND-

THNC ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức trực và báo 

cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn thông báo như sau:  

I. Lịch nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu  

Công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn, đươc̣ bố trí nghỉ như sau: 

1. Dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2021, công chức, viên chức và người lao 

động đươc̣ nghỉ liền 07 ngày liên tuc̣, từ thứ Tư ngày 10/02/2021 đến hết thứ Ba 

ngày 16/02/2021 (tức từ ngày 29 tháng Chap̣ năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 

tháng Giêng năm Tân Sửu).  

 Ngày 17/02/2020 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu) công chức, 

viên chức và người lao động trở laị làm viêc̣ bình thường. 

2. Do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu dài, yêu cầu Lãnh đạo các 

phòng, Trung tâm Quản lý cửa khẩu cần có các phương án bảo đảm an ninh, an 

toàn, phòng, chống cháy, nổ, hỏa hoaṇ và ứng phó với các tình huống bất thường 

có thể xảy ra; bố trí lực lượng trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc để giải quyết công 

việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ các tổ chức, Nhân dân, không đươc̣ để 

ách tắc công việc; kết thúc thời gian nghỉ Tết Nguyên đán công chức, viên chức 

làm viêc̣ bình thường bảo đảm đúng quy điṇh. 

II. Phân công lịch trực 

1. Trực tại Văn phòng ban 

(Theo biểu chi tiết kèm theo) 

2. Trực tại Trung tâm Quản lý cửa khẩu 

- Trung tâm Quản lý cửa khẩu thực hiện phân công lãnh đạo và cán bộ, 

công chức, viên chức đảm bảo trực theo chức năng, nhiệm vụ được giao 24/24 

giờ trong các ngày nghỉ (có thông báo phân công cụ thể kèm theo).  
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- Trung tâm Quản lý cửa khẩu thực hiện báo cáo theo nội dung Công văn 

số 91/UBND-THNC ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức 

trực và báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Thường xuyên 

nắm bắt tình hình hoạt động chung tại khu vực cửa khẩu, kịp thời báo cáo các vấn 

đề vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền; tổng hợp báo cáo đầy đủ tình hình 

trước, trong và sau Tết gửi Ban Quản lý qua ông Nguyễn Minh Huy, Chánh Văn 

phòng và đồng gửi bà Hoàng Thị Đào, Phó Chánh Văn phòng để tổng hợp chung 

báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu, cụ thể: 

+ Báo cáo nhanh gửi trước 10 giờ ngày 13/02/2021 (ngày mùng 2 Tết); 

 + Báo cáo đầy đủ gửi trước 10 giờ ngày 15/02/2021 (ngày mùng 4 Tết). 

3. Nhiệm vụ các tổ trực 

- Tiếp nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ 

quan trong các ngày nghỉ Tết; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; kịp 

thời tham mưu đề xuất xử lý giải quyết các công việc phát sinh. 

- Đón, tiếp các cơ quan, đơn vị đến chúc tết. 

- Phối hợp với bảo vệ cơ quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan; 

đặc biệt chú ý công tác phòng, chống cháy nổ.  

- Sau mỗi ca trực phải vệ sinh phòng trực; bàn giao, ghi sổ giao nhận cụ 

thể với bảo vệ cơ quan để bàn giao cho ca trực tiếp theo. 

Thời gian trực đối với công chức, viên chức, người lao động từ 7h00 đến 

17h00, hết ca trực bàn giao sổ trực, chìa khóa cơ quan cho bảo vệ cơ quan. 

Điện thoại Liên hệ: - Thường trực cơ quan: 0205.3875.708 hoặc 0205.719.850 

            - Chánh Văn Phòng : 0963.566.599. 

                                        - Công An phường Đông Kinh: 0205.3870.434 

           Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn yêu cầu Văn 

phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu và toàn thể công 

chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, các phòng CM; 

- Các TTQLCK; 

- Lưu: VT. VP. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Khánh Duy 
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