
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 
Số:         /UBND-VP 

V/v tổ chức trực và báo cáo tình 

hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Xuân Trường, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 68/UBND-VP2 ngày 26/4/2022 v/v tổ chức trực và 

báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm 

một số nội dung sau: 

- Phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực trong dịp 

nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm 2022. 

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh; 

kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Nội 

dung báo cáo tập trung vào các vấn đề: Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tình hình dịch 

bệnh Covid-19,...  

- Các ngành: Công an, BCH Quân sự, Y tế thực hiện nghiêm chế độ trực và 

báo cáo theo quy định. Báo cáo nhanh  tình  hình  từng  ngày  trong  dịp  nghỉ  lễ  (từ 

ngày 30/4/2022 đến  ngày 03/5/2022). Thời gian báo cáo trước 11h00’ hàng ngày. 

Trường hợp đột xuất, phát sinh xảy ra thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, báo 

cáo trực tiếp lãnh đạo UBND huyện để kịp thời chỉ đạo, giải quyết. 

- Hình thức gửi báo cáo: Qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. 

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm lịch trực đã xây dựng, tổng hợp 

báo cáo hàng ngày để báo cáo UBND huyện, UBND tỉnh theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./.  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HU, HĐND-UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Đỗ Văn Minh  
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