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Số: 874 /UBND 

V/v tổ chức trực và báo cáo  
tình hình trong dịp 30/4, 01/5/2019  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày  18  tháng 4 năm 2019 

    
Kính gửi:   

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

 

Thực hiện Công văn số 305/UBND-TH ngày 12 tháng 4 năm 2019 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp 30/4, 
01/5/2019, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các 
phường, xã thực hiện một số nội dung sau: 

1. Về việc trực trong dịp nghỉ lễ 

- Các phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã bố trí nghỉ hợp lý; phân 
công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực trong những ngày nghỉ để 
giải quyết công việc, không để xảy ra ách tắc, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân 
và tổ chức. 

- Yêu cầu các đơn vị lập danh sách cán bộ trực cơ quan trong dịp nghỉ lễ, 
gửi Văn phòng HĐND-UBND thành phố tổng hợp trước ngày 25/4/2019, để theo 
dõi, kiểm tra, triệu tập khi có việc gấp. 

2. Chế độ báo cáo trong dịp nghỉ lễ 

- Các phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã thường xuyên nắm tình 
hình, kịp thời báo cáo UBND thành phố những vấn đề quan trọng, nổi cộm phát 
sinh thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

- Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, phòng Quản lý đô 
thị thành phố theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ 
trong dịp nghỉ lễ, gửi UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND-UBND thành 
phố) trước 8h30 ngày 02/5/2019. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã  
nghiêm túc triển khai thực hiện 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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