
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

        Số:        /SVHTTDL-VP   

Về việc 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 

 
   Cao Bằng, ngày  28  tháng  4  năm 2022 

 
Kính gửi:  Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

                                 

Thực hiện Công văn số 980/UBND-TH ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 

30/4 – 01/5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

- Tổ chức phân công trực trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5. Thường xuyên nắm 

tình hình, kịp thời báo cáo nhanh đối với những vấn đề nổi cộm, đột xuất phát sinh 

thuộc đơn vị mình quản lý về Lãnh đạo Sở để trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo.  

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo trong dịp nghỉ lễ, nội dung báo cáo cần tập 

trung vào các vấn đề: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5;  

tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng chống cháy nổ và các 

vấn đề quan tâm khác (từ ngày 30/4/2022 ước đến hết ngày 03/5/2022). 

Báo cáo gửi về Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  trước 17h00’ 

ngày 02/5/2022 qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành Ioffice, mục Thông 

tin điều hành đến đồng chí Mã Thị Phương – Chuyên viên Văn phòng Sở để kịp 

thời tổng hợp, báo cáo. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Ngô Quang Tú 
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