
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

  
Số:          /UBND-VP 

V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình 

trong dịp nghỉ lễ 02/9/2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Trùng Khánh, ngày       tháng 8  năm 2022 

           

Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 2252/UBND-TH này 29/8/2022 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 2/9. Để 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 trong thời gian nghỉ lễ 02/9/2022,Chủ tịch UBND huyện 

có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn bố trí nghỉ hợp lý; phân công cán bộ trực cơ quan để giải quyết công việc 

đột xuất và bảo vệ an toàn tài sản của cơ quan trong dịp nghỉ lễ 02/9/2022. Thời 

gian trực từ ngày 01/9 đến hết ngày 04/9/2022. 

2. Nắm bắt tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo 

những vấn đề nổi cộm thuộc cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý. Nội dung báo cáo tập 

trung vào các vấn đề: Tình hình biên giới, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; công tác phòng chống 

cháy, nổ; đảm bảo vệ sinh môi trường, tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 

(nhất là tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn) và các vấn đề đáng chú ý khác. 

3. Các đơn vị: Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, 04 Đồn Biên 

phòng, Ban An toàn giao thông, các đơn vị y tế trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm 

chế độ trực và báo cáo theo quy định. 

4. Kết thúc kỳ nghỉ lễ báo cáo tình hình về UBND huyện trước 8h00 ngày 

04/9/2022 (qua Văn phòng HĐND&UBND) theo đường công văn hoặc qua Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice (địa chỉ Hoàng Thị Liễu - 

Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện), mục Thông tin điều hành (trừ các 

nội dung bí mật Nhà nước). 

5. Văn phòng UBND huyện tổ chức phân công công chức, người lao động trực 

và tiếp nhận các báo cáo hỏa tốc, báo cáo những vấn đề nổi cộm, phát sinh do các 

đơn vị gửi đến; tham mưu tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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