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          Hương Sơn, ngày 30 tháng 8 năm 2022 

     
Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
    

Thực hiện Thông báo số 314/TB-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022; Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ 

Lễ với những nội dung sau: 

1. Về việc trực trong dịp nghỉ Lễ 

Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn bố trí nghỉ hợp lý, phân công người lao động trực trong những ngày nghỉ Lễ 

để giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân 

và các tổ chức, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; lập danh sách 

lãnh đạo, cán bộ trực trong dịp nghỉ Lễ (theo mẫu gửi kèm), gửi Văn phòng 

HĐND-UBND huyện trước 08 giờ 00 phút, ngày 31/8/2022. 

2. Về chế độ báo cáo trong dịp nghỉ Lễ 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Báo cáo đáp ứng nhu cầu đi lại cho Nhân dân, 

đảm bảo vận tải hàng hóa, nhu yếu phẩm; tình hình trật tự, an toàn giao thông 

trong dịp nghỉ Lễ. 

- Phòng Y tế báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác 

khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại các cơ sở y tế trên địa bàn; 

tình hình đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong dịp nghỉ Lễ. 

- Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Báo cáo tình hình an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội, tình hình an ninh các tuyến biên giới; trật tự an 

toàn giao thông; công tác phòng chống cháy, nổ trong dịp nghỉ Lễ. 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, kịp 

thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện những vấn đề nổi cộm, đột xuất xảy ra 

thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, gửi về Văn phòng HĐND-UBND huyện.  

3. Thời hạn gửi báo cáo 

Yêu cầu các phòng, ngành: Kinh tế - Hạ tầng, Y tế, Công an huyện, Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo về Văn phòng HĐND-UBND huyện từng ngày 

trước 15 giờ 30 phút (từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022; riêng báo cáo 



 

ngày 02/9/2022 phải tổng hợp tình hình cả dịp nghỉ Lễ). Các phòng, ban, ngành, 

đơn vị cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo khi phát sinh những 

vấn đề nổi cộm, đột xuất thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

4. Phương thức gửi báo cáo 

Các phòng, ban, ngành, địa phương, đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng 

HĐND-UBND huyện qua phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc để 

tổng hợp, báo cáo Văn phòng UBND tỉnh. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

             

 

 

 

 

 

Phan Tiến Hùng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
TÊN ĐƠN VỊ 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                      

 

DANH SÁCH  

LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ TRỰC LỄ 2/9 

(Kèm theo Văn bản số 1133/UBND-VP ngày 30/8/2022 của UBND huyện) 

 

 

TT Ngày trực Họ và tên Chức vụ Điện thoại 

1 01/9/2022    

2 02/9/2022    

 
                                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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