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THÔNG BÁO 

Về việc lịch trực của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 9411/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năn 2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tri Tôn;  

Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 triển 

khai các nhiệm vụ trực và phân công lịch trực của Trung tâm chỉ huy phòng, 

chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:  

1. Nhiệm vụ trực  

- Hằng ngày, vào lúc 08 giờ, tại Văn phòng HĐND – UBND huyện, 

Trung tâm chỉ huy trực điểm cầu Trung tâm để nắm thông tin, tình hình, kết quả 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong huyện thông qua các điểm cầu cấp 

xã; kịp thời báo cáo điểm cầu tỉnh khi được yêu cầu.  

- Chỉ đạo, điều hành và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Tiểu ban, 

Tổ giúp việc, các phòng, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan 

trong triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo nhiệm vụ 

đã được phân công.  

- Tiếp nhận, xử lý thông tin và chỉ đạo giải quyết các tình huống, trường 

hợp khẩn cấp về phòng, chống dịch COVID-19; đối với các vấn đề quan trọng, 

kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy xem xét, cho ý kiến.  

- Chỉ đạo huy động lực lượng và các nguồn lực cần thiết khác để giải 

quyết các tình huống, trường hợp khẩn cấp trong phòng, chống dịch COVID-19.  

- Các thành viên của Trung tâm chỉ huy và các Tổ trực bảo đảm chế độ 

liên lạc 24/24 giờ; ngoài giờ hành chính, có thể dùng ứng dụng zalo để kịp thời 

thông tin các tình huống, trường hợp khẩn cấp về dịch COVID-19 đến lãnh đạo 

Trung tâm chỉ huy.  

2. Phân công lịch trực  

Mỗi ca trực là 24 giờ, mốc thời gian bàn giao ca trực là 08 giờ sáng hằng 

ngày; thời gian, địa điểm, thành phần ca trực như sau:  

a) Thời gian và địa điểm:  

- Trong giờ hành chính (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ): tất cả 

thành viên Tổ trực phải có mặt ở Trung Tâm chỉ huy đặt tại Văn phòng HĐND – 

UBND huyện.  
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- Ngoài giờ hành chính việc tổ chức ca trực do Chỉ huy ca trực chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm chế độ thông tin liên lạc xuyên suốt, mở điện 

thoại di động 24/24 giờ và xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, khẩn cấp.  

b) Thành phần tổ trực: Đính kèm Bảng phân công lịch trực.  

Tùy tính chất ca trực, Chỉ huy trưởng Tổ trực được quyền triệu tập thành 

viên của các Tiểu Ban giúp việc trực thuộc Ban Chỉ đạo tham gia ca trực.  

Ngoài ra, Thành phần Tổ trực và Lịch trực sẽ linh động để điều chỉnh theo 

nhu cầu công việc.  

c) Số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm chỉ huy: 

02962218677. 

3. Nhiệm vụ trực, lịch trực được thực hiện bắt đầu từ ngày 04 tháng 9 

năm 2021.  

Yêu cầu các thành viên Trung tâm chỉ huy, thành viên Ban chỉ đạo, 

Trưởng các Tiểu ban, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo; Thủ trưởng các phòng, 

ban, ngành huyện thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo trên. Trong quá trình 

thực hiện, có khó khăn, vướng mắc thành viên Trung tâm chỉ huy báo cáo Chỉ 

huy trưởng (qua Văn phòng HĐND – UBND huyện) để được xem xét, giải 

quyết./. 
 

 

Nơi nhận:  
- TT. HU (để báo cáo);  

- TT.HĐND, UBND huyện; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 huyện; 

- Thành phần tổ trực; 

 - Lãnh đạo VP.HĐND - UBND;  

- Các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT.  

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG 

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Minh Giang  
 



Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Ông Cao Quang Liêm Chỉ huy trưởng ca trực

Ông Triệu Thanh Bình Chỉ huy phó ca trực

Bà Huỳnh Thị Thúy

Bà Võ Ngọc Ánh

Viên chức TT. Y tế

Ông Trần Minh Giang Chỉ huy trưởng ca trực

Ông Chau Sơn Khánh Chỉ huy phó ca trực

Ông Đặng Quốc Tuấn

Bà Nguyễn Ái Thủy

01 Viên chức TT.Y tế

Ông Đỗ Minh Trí Chỉ huy trưởng ca trực

Ông Trang Phước Hòa Chỉ huy phó ca trực

Ông Phạm Minh Hải

Ông Võ Văn Thanh

01 CV Phòng TC-KH

Ông Tống Quyết Chiến Chỉ huy trưởng ca trực

Ông Trần Trường Hải Chỉ huy phó ca trực

01 Đ/c Công an huyện

01 CV Phòng KT-HT
Thành viên

Ông Nguyễn Văn Tính Chỉ huy trưởng ca trực

Bà Lộ Thị Ngọc Hằng Chỉ huy phó ca trực
01 Đ/c BCHQS huyện

01 CV P.LĐ-TB&XH
Thành viên

Ông Trịnh Hữu Phước Chỉ huy trưởng ca trực

Bà Lưu Thị Mỹ Linh Chỉ huy phó ca trực

01 CV Phòng Y tế

01 CV Phòng VHTT
Thành viên

Ông Nguyễn Văn Văn Chỉ huy trưởng ca trực

Bà Huỳnh Thị Uyên Phương Chỉ huy phó ca trực

Ông Huỳnh Văn Vũ

01 CV Phòng NN-PTNT
Thành viên
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