UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2077 /STC-VP

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 8 năm 2020

V/v nghỉ lễ và phân công trực
Kỷ niệm ngày Quốc khánh (02/9)
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, năm 2020

Kính gửi: Các phòng, Trung tâm thuộc Sở.
Thực hiện Thông báo số 45/TB-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân Tỉnh về việc nghĩ lễ và treo cờ Tổ quốc ngàn Quốc khánh (02/9)
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 202, Sở thông báo đến các
phòng, Trung tâm thuộc Sở thời gian nghỉ lễ và phân công cán bộ, công chức trực
lễ như sau:
I. Nghỉ lễ ngày Quốc khánh (02/9) Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt
Nam: Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan được nghỉ 01 ngày (ngày 02/9/2020).
II. Phân công trực:
1. Nguyễn Thành Phương,

Tổ trưởng

2. Phạm Hồng Tấn
3. Võ Hữu Phúc
III. Nhiệm vụ của Tổ trực:
1. Thời gian trực: Tổ trực từ 07 giờ đến 17 giờ (từ 17 giờ giao các đồng chí
bảo vệ trực).
2. Tổ trực phải đảm bảo tốt trật tự an toàn cơ quan và phòng chống cháy nổ
trong đơn vị.
3. Nhận và bảo quản công văn đến.
4. Mỗi cá nhân cán bộ, công chức trực lễ được bồi dưỡng 500.000 đồng
(Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng) theo quy định.
Yêu cầu Lãnh đạo các phòng tổ chức thực hiện tốt tinh thần thông báo này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND Tỉnh (b/c);
- Công an Tỉnh (Phòng PA81);

- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Lưu: VT, VP(P).
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