
 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:          /TB-STNMT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

Bà Rịa  - Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc Nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc nhân ngày Quốc khánh 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021) 

 

Thực hiện quy định tại điều 112, Bộ Luật Lao động Nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam và Thông báo số 607/TB-UBND ngày 26/8/2021 của UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc nhân ngày Quốc khánh 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021), Sở Tài 

nguyên và Môi trường thông báo việc nghỉ Lễ, treo cờ Tổ quốc và Lịch trực nhân 

ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể như sau: 

1. Về thời gian nghỉ  

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các phòng chuyên 

môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở được nghỉ ngày Lễ Quốc khánh (02 

ngày): vào ngày 02/9/2021 (Thứ năm) và ngày 03/9/2021 (Thứ 6). 

2. Về việc treo cờ Tổ quốc 

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ nêu 

trên. 

3. Về lịch trực  

Sở Tài nguyên và Môi trường phân công cán bộ, công chức, viên chức cơ 

quan, lực lượng tự vệ Sở trực như sau: 

Thời gian Trực Lãnh đạo Trực chuyên môn Trực Bảo vệ 

Thứ năm 

02/9/2021 

7g30 – 16g30 

Tổ trưởng 

Nguyễn Hoàng Lâm 

Phó Chánh Văn 

phòng Sở  

SĐT: 0909118558 

1. Phan Văn Thiện 

SĐT: 0903828488 

2. Đàm Vân Huyền 

SĐT: 0964889816 

Nguyễn Minh Tâm 

SĐT: 0909440848 

Thứ sáu 

03/9/2021 

7g30 – 16g30 

Tổ trưởng 

Trà Ngọc Phong 

Phó Chánh Văn 

phòng Sở  

SĐT: 0969246939 

1. Lưu Trường Tâm 

SĐT: 0938781845 

2. Trần Quốc Bình 

SĐT: 0974505508 

Nguyễn Minh Tâm 

SĐT: 0909440848 
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4. Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, 

yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở có trách nhiệm không được lơ là, chủ quan trong những ngày nghỉ lễ 

thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-

19 và phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác phòng chống dịch. 

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở và cán bộ, công chức, người lao 

động có tên nêu trên triển khai thực hiện nội dung thông báo này./. 

*Ghi chú: 

- Không được tự ý bỏ trực hoặc đổi ca trực khi chưa được sự đồng ý của 

Lãnh đạo Sở. 

- Trong thời gian trực, nếu có vấn đề gì không trực tiếp xử lý được hoặc 

không thuộc thẩm quyền giải quyết phải liên hệ báo cáo Tổ trưởng ca trực, Lãnh 

đạo Sở. 

- Trong thời gian trực phải ghi rõ nội dung, tình hình vào sổ trực. Tổ 

trưởng chịu trách nhiệm chính trong ngày trực. 

Các số điện thoại liên hệ:  

- Trực ban Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: (0254).3852361. 

- Công an Thành phố Bà Rịa: (0254).3825131. 

- Phòng Cảnh sát PCCC 114 (TP Bà Rịa) - (0254) 3.825.082. 

 

 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở (chỉ đạo); 

- Ban Quản lý TT HC - CT tỉnh (p/hợp); 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (b/c); 

- Cán bộ, CCVC có tên trên (t/hiện); 

- Trung tâm CNTT (đ/tin); 

- Lưu: VT, VP. 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 
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