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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Yên, ngày 08 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO
Phân công lãnh đạo UBND thành phố
trực ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3
UBND thành phố Vĩnh Yên phân công lịch trực lãnh đạo UBND thành phố
trong các ngày nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương mùng 10/3, cụ thể như sau:
STT

Thời gian trực

1

Ngày 09/4/2022
(tức ngày 09/3
âm lịch)

2

Ngày 10/4/2022
(tức ngày 10/3
âm lịch)

3

Ngày 11/4/2022
(tức ngày 11/3
âm lịch)

Lãnh đạo
UBND thành phố
Phó Chủ tịch
Lê Anh Tân
0986.018.833
Phó Chủ tịch
Đào Văn Quyết
0913.081.477
Chủ tịch
Nguyễn Việt Phương
0932.456.789

Lãnh đạo Văn phòng
Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Phan Thương Điệp
0915.160.907
Phó Chánh Văn phòng
Đoàn Hồng Việt
0915.463.042
Chánh Văn phòng
Dương Đức Nam
0904.524.777

Để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo phục vụ tốt các tổ chức, nhân dân
và công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND thành phố yêu cầu:
1. Các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện việc nghỉ lễ
Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý,
đảm bảo xử lý công việc thông suốt.
2. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các xã,
phường lập danh sách lãnh đạo trực nghỉ lễ và thường xuyên tiến hành kiểm tra
việc trực của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý. Đồng thời, chủ động xây
dựng lịch trực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan,
đơn vị để đảm bảo hoạt động và chủ động ứng phó với các tình huống đột xuất,
bất ngờ có thể xảy ra.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, HĐND TP (b/c);
- CT, các PCT UBND TP (b/c);
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các xã, phường;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, VP, CVTH.
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