UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 816 /SGTVT – VP

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình
trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5

Kính gửi: - Các Phòng, ban trực thuộc Sở Giao thông vận tải;
- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn.
Thực hiện Văn bản số 271/UBND-TH ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh về
thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương,
ngày 30/4 và 01/5/2019; báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.
Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng, Ban thuộc Sở; Văn phòng Ban
An toàn giao thông tỉnh tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4
và 01/5, cụ thể như sau:
1. Thời gian trực:
- Ngày 15/4/2019
- Ngày 29, 30/4 – 01/5/ 2019
2. Công tác tổ chức trực trong dịp nghỉ Lễ:
2.1. Thanh tra Sở, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Văn
phòng Ban ATGT tỉnh, Ban QLDAĐTXD các công trình giao thông, Ban Quản
lý bảo trì đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải bố trí nghỉ hợp lý, phân công
công chức, viên chức, người lao động trực trong những ngày nghỉ để giải quyết
công việc theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
2.2. Văn phòng Sở: Phân công công chức, người lao động trực bảo về cơ
quan, Văn thư, lái xe, tổng hợp báo cáo những vấn đề quan trọng, nổi cộm phát
sinh trong các ngày nghỉ.
3. Chế độ báo cáo:
- Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở những vấn
đề quan trọng, nổi cộm phát sinh
- Báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu
đi lại của nhân dân, tổ chức trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5; công tác phòng chống
cháy nổ cơ quan, đơn vị. Báo cáo gửi về Văn phòng Sở tổng hợp (Qua đồng chí
Lã Xuân Trường, Phó Chánh Văn phòng), thời hạn trước 08 giờ 30 phút, ngày
02/5/2019./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Đ/c Trường PCVP;
- Lưu: VP, VT.
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