
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

 
Số:         /UBND-VP2 

V/v tổ chức trực và báo cáo             

tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày      tháng  4  năm 2021 

                   Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

- Ban An toàn giao thông tỉnh.  

 

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 2748/VPCP-TH ngày 23/4/2021 của     

Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 

30/4 và 01/5. Về việc này, UBND tỉnh yêu cầu:  

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phân công trực trong 

những ngày nghỉ, thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát 

sinh; kịp thời báo cáo UBND tỉnh về những vấn đề nổi cộm thuộc ngành, lĩnh 

vực, địa bàn quản lý.  

2. Các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo tình hình vùng biển; quốc phòng, 

an ninh, trật tự an toàn xã hội; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;          

công tác phòng chống cháy, nổ và các vấn đề đáng chú ý khác, gửi về UBND tỉnh 

trước 10 giờ 00 ngày 03 tháng 5 năm 2021. 

3. Phương thức gửi báo cáo: Báo cáo bằng Công văn hỏa tốc qua số fax 

02293871980; qua hệ thống Quản lý văn bản điều hành và hộp thư điện tử email: 

phongtonghopvp2@gmail.com)./. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các VP, Trung tâm; 

- Lưu: VT, VP2. 
   HQT_VP2_30/4-01/5 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn 
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