ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

Số:467 /UBND-TH
V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình
trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Nam Định, ngày27 tháng 4 năm 2021

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố;
- Công an thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố;
- UBND các phường, xã.

Thực hiện công văn số 46/UBND-VP2 ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Nam
Định về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5; đồng
chí Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường,
xã thực hiện một số công việc sau:
1. Phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực trong dip
nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021.
2. Thường xuyên nắm 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 Covid – 19,...
3. Các đơn vị: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Ban an toàn giao thông thành
phố 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 30/4/2021đến ngày 03/5/2021); thời gian
báo cáo trước 14h00’ hàng ngày.
Trường hợp đột xuất, phát sinh xảy ra thuộc ngành, đơn vị, địa bàn quản lý,
báo cáo trực tiếp đồng chí lãnh đạo UBND Thành phố để kịp thời chỉ đạo, giải
quyết.
4. Hình thức gửi báo cáo:
- Theo đường công văn;
- Gửi thư điện tử về Văn phòng HĐND – UBND Thành phố theo địa chỉ
email: Chung2171989@gmail.com
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Thành ủy; TT HĐND; Lãnh đạo UBND TP;
- Như trên;
- CPVP HĐND-UBND Thành phố;
- Lưu VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Xuân Thụ

