
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA AN 

 

Số: 71/UBND-VP 
V/v tổ chức trực 100% quân số và 

báo cáo tình hình trong dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa An, ngày 26 tháng 01 năm 2020 

     

Kính gửi: Các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, để đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo chu đáo cho nhân dân trên địa bàn huyện 

vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; nhanh chóng, kịp thời động viên và 

giúp đỡ các gia đình khắc phục những thiệt hại do mưa đá gây ra trên địa bàn trong 

ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi sớm ổn định cuộc sống, yên tâm đón Tết, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:  

1. Các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện tổ chức trực Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020 với 100% quân số bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 

26/01/2020 (tức ngày Mùng 02 Tết); thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý 

những vấn đề phát sinh (nếu có).  

2. Báo cáo kịp thời đối với những vấn đề nổi cộm, phát sinh thuộc ngành, 

lĩnh vực, địa bàn quản lý theo đường công văn hỏa tốc về UBND huyện qua Văn 

phòng HĐND & UBND huyện và gửi kèm bản điện tử về bộ phận tổng hợp qua 

địa chỉ email công vụ linhvl_ha@caobang.gov.vn (hoặc qua Hệ thống quản lý điều 

hành văn bản cho đồng chí Vi La Linh, Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND 

huyện) để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy và UBND tỉnh. 

Căn cứ ý kiến trên các phòng ban, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bế Đặng Chuyên 
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