ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Số: 1203 /UBND-NC
V/v tổ chức trực, báo cáo tình hình
trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Nam Định, ngày 31 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: - Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố;
- UBND các phường, xã.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 113/UBND-VP12 ngày
30/8/2021 về việc tổ chức trực, báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 29, để thực hiện tốt chế độ trực và báo cáo kịp thời tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc
khánh 2/9 và tình hình phòng, chống dịch Covid-19; đồng chí Chủ tịch UBND
thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực trong dịp
nghỉ Lễ 2/9 để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và tổ chức.
2. Thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý, kịp thời báo cáo lãnh đạo
UBND thành phố để chỉ đạo, giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh, nhất là
các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; an ninh trật tự; an
toàn giao thông;... thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý (nếu có).
3. Kiểm soát chặt chẽ người từ ngoài tỉnh vào tỉnh Nam Định trở về địa bàn
thành phố, đặc biệt là người từ cùng giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ; phát huy tối đa hiệu quả của Tổ Covid-19 cộng đồng để nhanh
chóng phát hiện, kịp thời xử lý, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 theo các Chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của thành phố.
4. Riêng đối với phương tiện vận tải hàng hóa nói chung và xe “Luồng xanh”
nói riêng: thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số
1138/UBND-VX ngày 19/8/2021.
- Hình thức gửi báo cáo:
+ Theo đường công văn về Văn phòng HĐND-UBND thành phố;
+ Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố: 0228.3849.540 0949.010.879.
+ Gửi thư điện tử về Văn phòng HDDND - UBND thành phố:
chung2171989@gmail.com;
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Xuân Thụ

