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THÔNG BÁO
Thời gian nghỉ Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4
và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021
Căn cứ quy định của Nhà nước về thời gian nghỉ các ngày Lễ, Tết trong
năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ
quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. UBND
thành phố Lào Cai thông báo thời gian nghỉ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và
Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021 như sau:
1. Thời gian nghỉ Lễ. Dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2021, cán bộ, công
chức, viên chức được nghỉ liên tục 4 ngày, từ ngày 30/4 đến hết ngày 03/5/2021.
(Từ ngày Thứ Sáu đến hết ngày Thứ Hai).
2. Phân công trực và thực hiện chế độ báo cáo.
Trong thời gian nghỉ Lễ, yêu cầu các đơn vị, xã, phường phân công Lãnh
đạo, cán bộ thực hiện nghiêm túc lịch trực và bảo vệ công sở, đảm bảo tốt tình
hình an ninh trật tự; quản lý chặt chẽ đất đai, xây dựng, đô thị, phòng chống dịch
bệnh; thực hiện tốt các quy định về phòng, chống cháy nổ…, kịp thời giải quyết
những công việc đột xuất, phát sinh, báo cáo Lãnh đạo UBND thành phố đối với
những việc vượt thẩm quyền.
Yêu cầu các đơn vị, xã phường báo cáo tình hình trong thời gian nghỉ Lễ
gửi UBND thành phố (Qua Văn phòng HĐND&UBND thành phố) trước 09h
ngày 03/5/2021.
File mềm gửi địa chỉ thư công vụ dttlam-laocai@laocai.gov.vn
Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố tham mưu báo cáo gửi
Thường trực Thành ủy, UBND tỉnh Lào Cai trước 11h 30 ngày 03/5/2020.
UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã,
phường biết căn cứ thực hiện./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT.TU, HĐND tp;
- Lãnh đạo UBND tp;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tp;
- UBND các xã, phường;
- Lưu VT.
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BÁO CÁO
Tình hình trong thời gian nghỉ Lễ 30/4 và 01/5
năm 2021
1. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình biên giới.
2. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
3. Công tác quản lý đô thị, xây dựng, quản lý đất đai tài nguyên.
4. Công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.
5. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh
6. Công tác thông tin, tuyên truyền.
7. Tình hình sản xuất nông lâm nghiệp...
8.....
Nơi nhận:
- UBND tp
- Văn phòng HĐND&UBND tp;
-

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

