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V/v thực hiện một số nhiệm vụ 
trọng tâm trong dịp nghỉ lễ Giỗ 

tổ Hùng Vương, 30/4 và 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày 10  tháng 4  năm 2019 

    
Kính gửi:   

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố; 
- UBND các phường, xã. 

 

 

Thực hiện Công văn số 271/UBND-TH ngày 04  tháng 4 năm 2019 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong dịp nghỉ 
lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2019; Trong năm 2019, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ 
Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động 
(01/5), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành 
chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tổng 
cộng 08 ngày (từ ngày 13/4/2019 đến hết ngày 15/4/2019 và từ ngày 27/4/2019 
đến hết ngày 01/5/2019). Để các hoạt động được liên tục, thông suốt, đảm bảo an 
ninh trật tự và tổ chức tốt các chương trình, sự kiện trong thời gian nghỉ Lễ trên, 
Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường, 
xã, đề nghị các đoàn thể thành phố như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm 
việc, cán bộ trực hợp lý để giải quyết công việc liên tục, không để xảy ra ách 
tắc, bảo đảm an toàn công sở trong dịp nghỉ Lễ.  

2. Công an thành phố, UBND các phường, xã: Chỉ đạo các lực lượng 
chức năng tăng cường các biện pháp để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. 
Chủ động nắm bắt tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng để kịp thời ngăn 
chặn, đấu tranh với các loại tội phạm; không để xảy ra các vụ việc phức tạp; 
bảo vệ an toàn các địa bàn trọng điểm, khu vui chơi.  

Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy 
định về an toàn giao thông như: Chạy quá tốc độ cho phép, sử dụng rượu, bia, 
ma túy, chở quá số người quy định… Kiểm tra chặt chẽ công tác bảo đảm an 
toàn cháy nổ, đặc biệt là tại những khu vực có nguy cơ cao như: Chợ, khu tập 
trung đông dân cư, kho bãi.  

3. Ban Chỉ huy quân sự thành phố: Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; 
tổ chức luyện tập thành thục các phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị, phòng 
chống cháy nồ, cháy rừng...chủ động phối hợp với lực lượng Công an theo Nghị 
định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các lực lượng khác nắm chắc tình hình 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời tham mưu xử lý các tình huống, 
không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo lực lượng Dân quân phối hợp chặt chẽ với 



các lực lượng khác theo Nghị Định 133/2015/NĐ-CP. 

4. Phòng Kinh tế, phòng Tài chính - Kế hoạch, Đội Quản lý thị trường 
số 1, các cơ quan chức năng: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả 
hàng hóa, dịch vụ, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý; kịp thời phát 
hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. 

5. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp: Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện quyết liệt các 
biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn Châu 
Phi, cúm gia cầm, lở mồm, long móng, tai xanh ở lợn, không để các ổ dịch lây 
lan trên diện rộng.  

6. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm VH-TT và UBND các 
phường, xã: Quan tâm xây dựng, tổ chức các hoạt động thu hút, phát triển du 
lịch; các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ đảm 
bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.  

7. Trung tâm Y tế thành phố và các cơ sở y tế: Đảm bảo sẵn sàng nhân 
lực, vật tư y tế, phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho 
Nhân dân; kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực 
hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên./. 

 

Nơi nhận:                                                                           
- Như kính gửi; 
- TT. Thành ủy; 
- CT, PCT UBND TP; 
- C, PCVP + CV; 
- Lưu: VT, Trang TTĐT. 
                                                                                         

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Lê Trí Thức   
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