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   Hợp Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

 LỊCH TRỰC TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG DỊCH 

COVID-19 PHƯỜNG HỢP  GIANG 

(Từ ngày 16/3/2022 đến hết ngày 25/3/2022) 

  

 Căn cứ Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn 

quốc; 

Căn cứ Công văn số 2395/UBND-VX ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND 

phường Hợp Giang về việc kiện toàn Trung tâm Chủ huy phòng, chống dịch 

Covid-19 phường Hợp Giang; 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 phường Hợp Giang xây 

dựng lịch trực Trung tâm Chỉ huy từ ngày 08/3/2022 đến hết ngày 15/3/2022 cụ 

thể như sau (có danh sách phân công các Tổ, Tổ trưởng, các thành viên kèm 

theo): 
 

 

Thời gian 

 

Tổ trực 

 

Tổ công tác 

Số điện thoại 

Tổ trưởng  

tổ công tác 

 

Ngày 16/3/2022 
 

Tổ 4 

1. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn 

Chủ tịch UBND phường - Tổ trưởng 

2. Đ/c Đàm Hoàng Hưng  

Cán bộ KNKL kiêm thú y - Thành viên  

3. đ/c Nông Bảo Trung - Công chức địa chính  

4. Công an, y tế (Trưởng các ngành chịu trách nhiệm 

phân công mỗi đơn vị 01 đồng chí tham gia tổ công tác) 

 

0918810983 

 

Ngày 17/3/2022 
 

Tổ 5 

1. Đ/c Hoàng Thị Trâm Anh 

Phó Chủ tịch UBND phường - Tổ trưởng 

2. Đ/c Bế Thị Tươi  

 Công chức VHXH - Thành viên 

3. Đ/c Nông Thị Thúy Hằng 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

4. Công an, y tế (Trưởng các ngành chịu trách nhiệm 

phân công mỗi đơn vị 01 đồng chí tham gia tổ công tác) 

 

0919602085 

 

Ngày 18/3/2022 
 

Tổ 1 
1. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hân 

Phó Chủ tịch UBND phường 

2. Đ/c Trần Thị Hồng  

 Công chức VPTK - Thành viên 

3. Đ/c Hoàng Thị Thanh Hà  

Công chức địa chính - Thành viên 

4. Công an, y tế (Trưởng các ngành chịu trách nhiệm phân 

công mỗi đơn vị 01 đồng chí tham gia tổ công tác) 

 

0914966919 
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Thời gian 

 

Tổ trực 
 

Tổ công tác 

Số điện thoại 

Tổ trưởng 

tổ công tác 

 

 

Ngày 19/3/2022 

 
Tổ 2 

 

1. Đ/c Trần Trung Kiên 

Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UB.MTTQ phường - Tổ 

trưởng 

2. Đ/c Hoàng Văn Thọ  

Đội trưởng đội trật tự đô thị - Thành viên 

3. Đ/c Nguyễn Thị Long An  

Chủ tịch Hội Phụ nữ phường - Thành viên  

4. Đ/c Nguyễn Thị Diệu Linh - Chủ tịch hội Nông dân 

5. Y tế, Công an (trưởng các ngành chịu trách nhiệm 

phân công mỗi đơn vị 01 đồng chí tham gia tổ công tác) 

 

0946.220.391 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ngày 20/3/2022 

 

Tổ 3 
 

1. Sầm Văn Vĩnh - Chỉ huy trưởng BCH quân sự 

phường -  Tổ trưởng  

2. Đ/c Bùi Thu Trà - Công chức Tư pháp 

3. Đ/c Hoàng Châm Anh  

Phó Bí thư Đoàn thanh niên 

4. Y tế, Công an (trưởng các ngành chịu trách nhiệm 

phân công mỗi đơn vị 01 đồng chí tham gia tổ công tác) 

 

 

0988.848.456 

 

 

 

Ngày 21/3/2022 
 

Tổ 4 
 

1. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn 

Chủ tịch UBND phường - Tổ trưởng 

2. Đ/c Đàm Hoàng Hưng  

Cán bộ KNKL kiêm thú y - Thành viên  

3. đ/c Nông Bảo Trung - Công chức địa chính  

4. Công an, y tế (Trưởng các ngành chịu trách nhiệm 

phân công mỗi đơn vị 01 đồng chí tham gia tổ công tác) 

 

 

0918810983 

 

Ngày 22/3/2022 
 

Tổ 5 

 

1. Đ/c Hoàng Thị Trâm Anh 

Phó Chủ tịch UBND phường - Tổ trưởng 

2. Đ/c Bế Thị Tươi  

 Công chức VHXH - Thành viên 

3. Đ/c Nông Thị Thúy Hằng 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

4. Công an, y tế (Trưởng các ngành chịu trách nhiệm 

phân công mỗi đơn vị 01 đồng chí tham gia tổ công tác) 

 

 

0919602085 

 

Ngày 23/3/2022 
 

Tổ 1 

 

1. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hân 

Phó Chủ tịch UBND phường 

2. Đ/c Trần Thị Hồng  

 Công chức VPTK - Thành viên 

3. Đ/c Hoàng Thị Thanh Hà  

Công chức địa chính - Thành viên 

4. Công an, y tế (Trưởng các ngành chịu trách nhiệm 

phân công mỗi đơn vị 01 đồng chí tham gia tổ công tác) 

 

 

 

 

0914966919 
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Thời gian 

 

Tổ trực 
 

Tổ công tác 

Số điện thoại 

Tổ trưởng 

tổ công tác 

 

 

Ngày 24/3/2022 

 
Tổ 2 

1. Đ/c Trần Trung Kiên 

Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UB.MTTQ phường  

- Tổ trưởng 

2. Đ/c Hoàng Văn Thọ  

Đội trưởng đội trật tự đô thị - Thành viên 

3. Đ/c Nguyễn Thị Long An  

Chủ tịch Hội Phụ nữ phường - Thành viên 

4. Nguyễn Thị Diệu Linh  

 Chủ tịch Hội Nông dân  - Thành viên 

5. Y tế, Công an (trưởng các ngành chịu trách nhiệm 

phân công mỗi đơn vị 01 đồng chí tham gia tổ công tác) 

 

0946.220.391 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ngày 25/3/2022 

 

Tổ 3 
1. Sầm Văn Vĩnh - Chỉ huy trưởng BCH quân sự 

phường -  Tổ trưởng  

2. Đ/c Bùi Thu Trà - Công chức Tư pháp  

3. Đ/c Hoàng Châm Anh  

Phó Bí thư Đoàn thanh niên 

4. Y tế, Công an (trưởng các ngành chịu trách nhiệm 

phân công mỗi đơn vị 01 đồng chí tham gia tổ công tác) 

 

0988.848.456 

* Thời gian và nhiệm vụ cụ thể trong từng ca trực:  

- Quy định giờ cụ thể trong các ngày trực (tất các các ngày trong tuần, kể 

cả ngày nghỉ, ngày lễ theo lịch phân công) 

+ Sáng: 08h - 12h00' 

+ Chiều: 14h00' - 17h00' 

+ Tối: 20h00' - 23h00' 

- Đối với các ngày trực không phải ngày nghỉ, ngày lễ, thời gian trực 

trong giờ hành chính các thành viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phối kết 

hợp thực hiện công tác phòng chống dịch. 

-  Các thành viên trong từng ca trực có nhiệm vụ nắm thông tin các trường 

hợp F0, F1; hỗ trợ ban hành các quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế đúng 

quy định; ghi chép quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tình hình diễn ra 

trong các ca trực đầy đủ; chịu trách nhiệm xử lý các tình huống phát sinh thuộc 

thẩm quyền giải quyết trong thời gian trực; thực hiện các nhiệm vụ phòng, 

chống dịch theo sự chỉ đạo của tổ trưởng tổ công tác. 

 - Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo phòng chống dịch, chỉ 

huy trưởng trung tâm chỉ huy về toàn bộ công tác thực hiện nhiệm vụ trong ngày 

trực được phân công; tùy tình hình diễn biến yêu cầu tổ trưởng báo cáo Trưởng 
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Ban chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 

phường để kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý. 

Căn cứ nội dung, yêu cầu các Tổ công tác thực hiện lịch trực nghiêm túc, 

đầy đủ nội dung và các thành phần theo quy định./. 

 

 
Nơi nhận: 
- UBND TP, BCĐ TP; 

- Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ Phường; 

- Lưu : VP. 

 

CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

 

 

     CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 

       Nguyễn Anh Tuấn 
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