
UBND TỈNH CAO BĂNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:        /SVHTTDL- VP 

V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình  

trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Cao Bằng, ngày 01 tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:   

  - Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL; 

   - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện văn bản số 3186/BVHTTDL-VHCS ngày 01/9/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch 

COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; 

 Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 

trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Thực hiện Công văn số 2324/UBND-TH ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Để 

đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống cháy nổ trong dịp nghỉ lễ, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Về việc trực trong dịp nghỉ lễ 

1.1. Lịch trực lãnh đạo Sở  

Stt Ngày tháng Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 02/9/2021 Sầm Việt An Giám đốc Sở 0912.292.390 

Triệu Thị Thu Hằng Trưởng phòng 

QLVH&GĐ 

 

2 03/9/2021 Tô Thị Trang Phó Giám đốc Sở 0916.649.838 

Đinh Thị Hằng Nga Trưởng phòng 

TCPC 

 

3 04/9/2021 Trương Thế Vinh Phó Giám đốc Sở 0376.069.616 

Lục Thị Hồng Trưởng phòng 

QLTDTT 

 

4 05/9/2021 Ngọc Văn Chắn Phó Giám đốc Sở  0985.433.555 

Nông Thị Tuyến Trưởng phòng 

QLDL 

 

1.2. Tổ chức trực trong dịp nghỉ lễ:  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, 

thành phố phân công công chức, viên chức, người lao động trực, bám nắm tình 

hình, tập trung giải quyết công việc, đặc biệt là công việc quan trọng, cấp bách, 

phát sinh. 
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- Sở VHTTDL thành lập các đoàn kiểm tra các điểm vui chơi giải trí; địa 

điểm du lịch, địa điểm tâm linh, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

 2. Về báo cáo trong dịp Lễ cần tập trung vào các vấn đề sau 

 - Báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; công tác 

kiểm tra, quản lý các dịch vụ hoạt động VHTTDL. Báo cáo gửi qua mục thông tin 

điều hành VNPT iOffice của đồng chí Triệu Thị Thu Hằng – Trưởng phòng Quản 

lý Văn hóa và Gia đình, Sở VHTTDL trước 11h00’ ngày 06/9/2021. 

 - Báo cáo kịp thời những vấn đề đột xuất, phát sinh xảy ra thuộc lĩnh vực 

quản lý (nếu có). Đường dây nóng liên hệ đ/c Ngô Quang Tú – Chánh Văn phòng 

Sở VHTTDL, ĐT: 0918.428.666. 

 Căn cứ nội dung trên, yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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