
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG 

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 
 

Số: 103 /TB -THPT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cư Jút, ngày 29 tháng 4 năm 2021  

 

THÔNG BÁO 
Danh sách, lịch trực cơ quan trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2021 

 

 Thực hiện công văn số: 555/SGDĐT-VP, ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông V/v thời gian nghỉ, treo cờ tổ quốc trong dịp lễ 

30/4 và 01/5. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự; Phòng chống cháy nổ; Phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 trong đợt nghỉ Lễ 30/4 và 01/5. Hiệu trưởng, trường THPT 

Phan Bội Châu, phân công trực cơ quan cụ thể như sau: 

Thứ 
Ngày  

Dương lịch 
Trực Lãnh đạo 

Đảng viên – 

Tổ trưởng, Phó tổ trưởng 

Trực bảo 

vệ 

6 30/4/2021 Đ/c Công - PHT Đ/c: An KT – Đ/c Thành TTCM 

 7 01/5/2021 Đ/c Tuân - PHT Đ/c: Cảnh TKHĐ – Hưng TTCM 

CN 02/5/2021 Đ/c Noel - PHT Đ/c:  Công TTCM- Sơn CTCĐ 

   - Yêu cầu các đồng chí được phân công trực phải có mặt 24h/24h để đảm bảo 

an ninh trật tự, an toàn về tài sản và phòng cháy chữa cháy nổ, … (Lưu ý: Đồng 

chí nào có việc đột xuất thì báo cáo LĐ trực hôm đó và nhờ người trực thay) 

    - Trong quá trình trực nếu có tình huống bất thường báo cáo ngay cho Lãnh đạo 

nhà trường nhà trường để kịp thời xử lý.  

Số điện thoại: Đ/c: Trung (0942.25.78.79); Đ/c Tuân: 0982.623.115;  

     Đ/c Noel: 0905.05.24.24; Đ/c Công: 0971.19.19.39 

 Trên đây là danh sách, lịch trực cơ quan trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, yêu cầu 

các đồng chí Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng, Phó tổ trưởng và các bộ phận liên quan nghiêm 

túc thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- VP, Sở GD & ĐT (thay b/cáo); 

- Huyện ủy; UBND huyện (thay b/cáo); 

- Các đồng chí được phân công (t/hiện); 

- Niêm yết thông báo; 

- Lưu VT./. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Vương Xuân Trung 
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