UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

–––––
Số: 3939 /UBND-TH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Lào Cai, ngày 28 tháng 8 năm 2019

V/v tổ chức trực và báo cáo
tình hình trong dịp nghỉ lễ
Quốc khánh 2/9 năm 2019.

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương tại địa phương;
- UBND các huyện, thành phố Lào Cai;
- Các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Ban An toàn giao thông tỉnh.
Thực hiện Công văn số 7634/VPCP-TH ngày 26/8/2019 của Văn phòng Chính
phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chủ
tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Về tổ chức trực trong các ngày nghỉ Lễ (từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 02
tháng 9 năm 2019): Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương
tại tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị phân công lãnh đạo, cán bộ,
nhân viên, người lao động trực nắm tình hình, giải quyết công việc trong dịp nghỉ Lễ,
đặc biệt là là công việc quan trọng, cấp bách, phát sinh.
2. Chế độ báo cáo tình hình dịp nghỉ Lễ:
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và
Du lịch, Ban An giao thông tỉnh tổng hợp báo cáo nhanh 03 ngày nghỉ Lễ và gửi đến
Văn phòng UBND tỉnh trước 16 giờ ngày 02 tháng 9 năm 2019.
Nội dung báo cáo tập trung vào các vấn đề sau: Tình hình an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội; Tình hình biên giới; Công tác đảm bảo an toàn giao thông, tai nạn
giao thông; Công tác phòng chống cháy, nổ và các vấn đề quan tâm khác; Hoạt động
du lịch trong dịp nghỉ lễ (số lượng khách du lịch đến Lào Cai trong dịp nghỉ Lễ,…).
- Các sở, ban, ngành, cơ quan khác và UBND các huyện, thành phố theo chức
năng nhiệm vụ, địa bàn quản lý, thường xuyên nắm tình hình từng ngày trong dịp nghỉ
Lễ, báo cáo kịp thời những vấn đề đột xuất, phát sinh hoặc cần sự chỉ đạo của UBND
tỉnh, gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo Thường trực UBND tỉnh.
3. Phương thức gửi báo cáo: Báo cáo gửi bản mềm (file điện tử) đến hòm thư
điện tử: ptonghop-ubnd@laocai.gov.vn; đồng thời gửi qua Hệ thống quản lý văn bản
và điều hành của UBND tỉnh.
Căn cứ chỉ đạo nêu trên, các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Như trên;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, các CV, HCTC, QTTV.
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