
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN LÝ NHÂN 

 

Số:          /UBND-VP 
V/v trực và báo cáo tình hình  

dịp nghỉ Tết Dương lịch 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lý Nhân, ngày       tháng 12 năm 2019 

 Kính gửi:  

   - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

   - Đ/c Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện; 

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

Để đảm bảo an ninh trật tự và nắm tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề 

nổi cộm, đột xuất phát sinh trên địa bàn huyện trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 

năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Văn phòng HĐND-UBND chỉ đạo: 

Bộ phận bảo vệ tổ chức phân công đảm bảo trực gác đầy đủ, giữ gìn tốt 

tài sản cơ quan và tài sản của lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức. Cán bộ 

trực gác phải có mặt thường xuyên ở nơi trực gác, không để người lạ tự do ra 

vào cơ quan. Nếu có người đến cơ quan liên hệ công tác phải xuất trình giấy tờ 

hoặc trình bày rõ lí do mới cho vào cơ quan, hướng dẫn công dân để xe đúng nơi 

quy định.  

Các buổi tối, thường xuyên kiểm tra các khu vực của cơ quan để đảm bảo 

an ninh trật tự. Kiểm tra việc duy trì lịch trực đêm của các cơ quan, đơn vị để 

báo cáo về lãnh đạo UBND huyện. 

2. Công an huyện: Tăng cường lực lượng an ninh nắm tình hình kịp thời 

phát hiện xử lý các vụ việc phát sinh; chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn 

thực hiện nhiệm vụ; tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo an toàn 

giao thông trên địa bàn. 

3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: 

- Các buổi tối trong tuần: Tăng cường, bố trí cán bộ nghiêm túc trực cơ 

quan để bảo vệ tài sản, trang thiết bị làm việc của cơ quan. Nếu cơ quan nào để 

xảy ra mất tài sản, cơ quan, ca trực đó hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

- Trong ngày nghỉ Lễ, tết: phân công lãnh đạo, công chức, viên chức, 

người lao động trực trong để giải quyết công việc phát sinh phục vụ tốt nhu cầu 

của Nhân dân.  

- Lập danh sách lãnh đạo, cán bộ trực cơ quan cả ngày và đêm trong những 

ngày nghỉ (theo phụ lục gửi kèm), gửi về UBND huyện qua Văn phòng HĐND-

UBND huyện (Bộ phận Tổng hợp nhận) trƣớc 9h00’ ngày 27/12/2019 (đồng thời 

gửi bản mềm qua Hộp thư điện tử: tonghop.ln@hanam.gov.vn). 

- Thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh; kịp 

thời báo cáo những vấn đề nổi cộm, đột xuất phát sinh xảy ra thuộc ngành, lĩnh 

vực, địa bàn quản lý (tập trung vào các vấn đề: Tình hình vi phạm Luật đất đai, 

tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác đảm bảo trật tự an toàn 



giao thông, phòng, chống cháy, nổ và các vấn đề cần đặc biệt quan tâm khác) với 

Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện, đồng thời gửi báo cáo về UBND 

huyện qua Văn phòng HĐND-UBND huyện bằng văn bản hoặc gửi qua Hộp thư 

điện tử: tonghop.ln@hanam.gov.vn để tổng hợp tình hình chung./. 

Nơi nhận: 
- TTHU, TT HĐND huyện; (để b/c) 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Như kính gửi;  

- LĐVP, TH; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lƣơng Văn Tuyên 

 

mailto:tonghop.ln@hanam.gov.vn


Tên đơn vị: ............. 

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ TRỰC  

TRONG DỊP NGHỈ TẾT DƢƠNG LỊCH 2019 

 

TT Ngày tháng Họ và tên Chức vụ Điện thoại 

1 29/12/2018    

2 30/12/2018    

3 31/12/2018    

4 01/01/2019    
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